
 
 

 
 

 

Navodila za sklepanje individualnih dogovor na tržnici Suncontract 

Kot aktivni člani bilančne skupine in uporabniki platforme SunContract imate možnost 
trgovanja z električno energijo na energetski tržnici. Da bo izkušnja čim bolj prijetna, so pred 
vami enostavna navodila za uporabo funkcije za sklepanje individualnih dogovorov na tržnici 
Suncontract. 

Tržnico najdete na platformi SunContract tako, da v navigacijski vrstici kliknete ''Elektrika'', 
nato pa na zavihek ''Tržnica". Pred seboj boste videli sledeč izgled tržnice: 

 
1. Zakaj skleniti individualne dogovore:  

Individualni dogovori se uporabljajo za proizvajalce in odjemalce, ki se predhodno že poznajo.  

V kolikor vaš znanec, sosed ali sorodnik proizvaja električno energijo, se lahko preko platforme 
neposredno dogovorita za  ceno električne energije.  

Oba, tako proizvajalec kot porabnik, lahko skleneta individualni dogovor na SunContract 
platformi. Pogoj je, da morata biti seveda oba v naši bilančni skupini, to je, da imata za 
dobavitelja izbranega SONCE energije, ki je ekskluzivni partner za SunContract platformo v 
Sloveniji.  

Lahko pa sklenete individualni dogovor tudi med lastnimi merilnimi mesti , v kolikor imate več 
merilnih mest in ste proizvajalec in odjemnik hkrati. Pri tem lahko eno merilno mesto po 
dogovorjeni ceni proda električno energijo drugemu merilnemu mestu. Tržnica omogoča, da 
izbirate med različnimi priključnimi mesti, ki so vezani na vaše uporabniško ime.  

 



 
 

 
 

 

2. Kako oddati individualni dogovor: proizvajalec 
 
 Proizvajalec električne energije se prijavi na tržnico Suncontract s svojim uporabniškim 

imenom in geslom ter odpre zavihek ''Dogovori", kjer že poznanega odjemalca električne 
energije, ki je že na platformi, povabi k trgovanju s tem, da mu ponudi  ceno električne 
energije.  

 Najprej je potrebno izbrati mesec, v katerem želite skleniti individualni dogovor, ter  
''Priključno mesto'' s katerim bi želeli  trgovati.  

 Izgled za proizvajalca in odjemalca je dokaj podoben. Glavna razlika je v tem, da ima 
proizvajalec na voljo oddati “Ponudbo proizvajalca”, medtem ko ima porabnik na voljo 
oddati “Ponudbo (povpraševanje) odjemalca”.  

 
 
 Proizvajalec nato pod zavihkom “Dogovori” vpiše  ceno električne energije, ki jo želi 

ponuditi odjemalcu ter vnese njegov elektronski naslov, s katerim je odjemalec prijavljen 
na SunContract platformi.  V kolikor želi hkrati oddati ponudbo za več mesecev hkrati 
lahko to naredi z izbiro daljšega časovnega obdobja. S klikom na “Potrdi” se ponudba 
pošlje odjemalcu, da jo sprejme ali zavrne.  

 Cena električne energije je v evrih za kilovatno uro (enotna tarifa – ET, visoka tarifa – VT, 
mala tarifa - MT) in jo določi sam.  

 Proizvajalec električne energije pa lahko proda električno energijo tudi med lastnimi 
merilnimi mesti,  v kolikor ima več merilnih mest. S klikom na opcijo »Prodajam samemu 
sebi« se bo izpisal njegov elektronski naslov. Ponudbo bo nato lahko sprejel na lastnih 
odjemnih merilnih mestih, ki so vezani na njegovo elektronski naslov..  

 Za posamezno merilno mesto lahko pošljete individualno ponudbo za posamezni 
mesec ali več mesecev hkrati. Postopek sklepanja individualnih dogovorov je potrebno 
ponoviti za vsako merilno mesto posebej. 



 
 

 
 

 

_______________________________________________________________________________ 

Primer:  

Proizvajalec električne energije, ki opravlja dejavnost proizvodnje električne energije, ima svojo sončno 
elektrarno. Obenem pa ima tudi ločeno odjemno mesto, ki je vezano na njegovo gospodinjstvo. 
Električno energijo, ki jo proizvaja njegova elektrarna lahko kot proizvajalec proda svojemu 
gospodinjstvu po dogovorjeni ceni, ki jo nato sprejme kot odjemalec. Individualni dogovor mu v tem 
primeru omogoči, da si s svojo dejavnostjo pokrije tudi potrebe svojega gospodinjstva. Preko tržnice 
Suncontract lahko sklene po poljubni fiksni ceni dogovor o dobavi električne energije s svojim 
odjemnim mestom. 
____________________________________________________________________ 



 
 

 
 

 Ko proizvajalec odda ponudbo, še enkrat preveri, če so vsi podatki odjemalca pravilni (e-
mail, priključno mesto in dogovorjena  cena), preden jo dokončno potrdi.  

 Spodnji del tržnice ponuja vpogled v vaše trgovanje in status posameznih individualnih 
dogovorov:  

- Odprto: ponudba je aktivna.  
- Delno zaprto: ponudba je delno sprejeta.  
- Zaprto: ponudba je v celoti sprejeta s strani odjemalca in dogovor je sprejet. 
- Preklicano: ponudba je preklicana.  

Dokler ponudba ni zaprta, jo lahko kadarkoli umaknete s tržnice, tako da v zgodovini trgovanja 
izberete možnost »Prekliči«. V tem primeru se s tržnice odstrani samo nerealiziran del oddane 
ponudbe.  

 
 



 
 

 
 

3. Kako potrditi individualni dogovor: odjemalec 

Na tržnici SunContract pod zavihkom »Dogovori« odjemalec izbere odjemno priključno mesto 
in mesec v katerem želi sprejeti ponudbo za individualni dogovor poslano s strani proizvajalca:  

 
Na platformi bo na zavihku “Dogovori” izpisana ponudba proizvajalca, ki jo lahko sprejme in 
potrdi::  

 

 Spodnji del tržnice ponuja vpogled v vaše trgovanje in status posameznih individualnih 
dogovorov:  

- Odprto: ponudba je aktivna.  
- Delno zaprto: ponudba je delno sprejeta.  
- Zaprto: ponudba je v celoti sprejeta s strani odjemalca in dogovor je sprejet. 
- Preklicano: ponudba je preklicana in se zbriše s seznama »Ponudbe 

proizvajalcev«.  

 



 
 

 
 

Ko bo odjemalec ta dogovor sprejel, se bo proizvajalcu (tako kot odjemalcu) status ponudbe 
spremenil v Zaprto, kot je razvidno na spodnji sliki. S tem bo individualni dogovor 
obojestransko potrjen po vnaprej dogovorjeni ceni:  

 

 

Čestitamo vam, sedaj ste postali pravi strokovnjak za sklepanje individualnih dogovorov!  

Želimo vam prijetno trgovanje oz. gospodarjenje s svojo energijo na prvi tržnici električne 
energije na svetu. 

 V kolikor potrebujete dodatne informacije lahko kliknete na zavihek Pomoč ali nam lahko 
pišete na elektronski naslov podpora@suncontract.org.  


