
                                                                           
Izjava odjemalca o sodelovanju v akciji »Moj plin je in« 
 
Podatki o odjemalcu 
Ime in priimek: ___________________________________________________________________________ 
Ulica in hišna številka: ______________________________________________________________________ 
Poštna številka: ______________________ Pošta: _______________________________________________ 
E-pošta: _________________________________________________________________________________ 
Davčna številka: ___________________________________________________________________________ 
Številka odjemnega mesta: __________________________________________________________________ 
Naslov odjemnega mesta:___________________________________________________________________ 
Dosedanji dobavitelj: _______________________________________________________________________ 
Dosedanji SODO: ______________________________Odjemna skupina (CDk):________________________ 
 
 
IZJAVA ODJEMALCA 
 
S podpisano izjavo sem pri vsakokratnem mesečnem računu v obdobju dveh mesecev od izpolnitve pogojev, navedenih v Vsebini in 

pogojih akcije »Moj plin je in«,  upravičen do popusta v višini 100% na vsakokrat veljavno neto ceno zemeljskega plina (vključno z 

DDV in dajatvami) za prodajne skupine PS1 do PS5,  ter soglašam, da bom odjemal zemeljski plin pri dobavitelju Javno podjetje 

Energetike Ljubljana, d.o.o. (v nadaljevanju Energetika Ljubljana) do 31.12.2014, in sicer: 

 v obdobju do 30.09.2013 po  fiksni neto ceni zemeljskega plina od 0,3279 EUR/Sm3 ter 

 v obdobju od 01.10.2013 do 31.12.2014 po navzgor zamejeni neto ceni zemeljskega plina 0,3690 EUR/Sm3.  

V kolikor bo neto cena zemeljskega plina v uradno objavljenem ceniku dobavitelja Energetike Ljubljana v obdobju do 31.12.2014 

nižja, se pri obračunu upošteva nižja cena.  

Do vseh ugodnosti iz akcije »Moj plin je in«: 

 popusta v višini 100% na vsakokrat veljavno neto ceno zemeljskega plina (vključno z DDV in dajatvami) za prodajne 

skupine PS1 do PS5, kot je določeno v prejšnjem odstavku, 

 fiksne neto cene zemeljskega plina od 0,3279 EUR/Sm3 v obdobju do 30.09.2013 ter 

 nespremenjene navzgor zamejene neto cene zemeljskega plina 0,3690 EUR/Sm3 v obdobju od 01.10.2013 do 31.12.2014, 

 

sem upravičen, v kolikor bo moja podpisana izjava skupaj s potrebno dokumentacijo dostavljena na naslov Energetika Ljubljana, 

d.o.o., oddelek Prodaja, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana najkasneje do 05.07.2013. Če bo zahtevana dokumentacija 

dostavljena na Energetiko Ljubljana od 06.07. do 05.08.2013, sem upravičen do 100% popusta na veljavno neto ceno zemeljskega 

plina za obdobje le enega meseca (september 2013). 
 

1. Izjava odjemalca, ki je priključen na omrežje Energetike Ljubljana, vendar Energetika Ljubljana ni njegov izbrani 
dobavitelj zemeljskega plina 
S svojim podpisom pooblaščam Energetiko Ljubljana, da me zastopa v postopku zamenjave dobavitelja in da bom z novim 
dobaviteljem Energetiko Ljubljana sklenil Pogodbo o dobavi zemeljskega plina. Izjavljam tudi, da sem v celoti seznanjen in 
soglašam z Vsebino in pogoji akcije »Moj plin je in« z dne 24.05.2013, objavljenimi na spletni strani www.mojplin.si ter s Splošnimi 
pogoji za prodajo in nakup zemeljskea plina Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.. 
 

2. Izjava odjemalca na omrežju drugega geografsko pristojnega sistemskega operaterja distribucijskega omrežja 
zemeljskega plina 

S svojim podpisom pooblaščam Energetiko Ljubljana, da me zastopa v postopku zamenjave dobavitelja in da bom z novim 
dobaviteljem Energetiko Ljubljana sklenil Pogodbo o dobavi zemeljskega plina. Izjavljam tudi, da sem v celoti seznanjen in 
soglašam z Vsebino in pogoji akcije »Moj plin je in« z dne 24.05.2013 objavljenimi na spletni strani www.mojplin.si ter s Splošnimi 
pogoji za prodajo in nakup zemeljskega plina Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.. 
 

3. Izjava odjemalca, ki še ni priključen na omrežje Energetike Ljubljana 
S svojim podpisom potrjujem, da bom sklenil z Energetiko Ljubljana Pogodbo o dobavi zemeljskega plina ter Pogodbo o dostopu ter 
da sem v celoti seznanjen in soglašam z Vsebino in pogoji akcije »Moj plin je in« z dne 24.05.2013 objavljenimi na spletni strani 
www.mojplin.si ter s Splošnimi pogoji za prodajo in nakup zemeljskega plina Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.. 
 
Podpisano izjavo skupaj z morebitno potrebno dokumentacijo (pooblastilo, pogodba) pošljite ali osebno dostavite na naslov 
Energetika Ljubljana, d.o.o., oddelek Prodaja, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana. V kolikor dokumentacije še niste pridobili, jo 
lahko pošljete naknadno. 
  
      Strinjam se, da me Energetika Ljubljana na moj naslov e-pošte obvešča o nadaljnjih akcijah in novostih. 
 
V/Na _________________________, dne _________________  ______________________________ 

 Datum prejema v Energetiki Ljubljana 
 (izpolni dobavitelj) 

 
 
Podpis kupca: ________________________________________ 

http://www.mojplin.sit/

