
   

SPLOŠNI POGOJI AKCIJE ”ZVESTOBA OGREVA 2015” ZA KUPCE ZEMELJSKEGA PLINA 

 

1. UVODNA DOLOČILA 

Splošni pogoji akcije ”Zvestoba ogreva 2015” za kupce zemeljskega 
plina (Pogoji Akcije) opredeljujejo vsebino in pogoje za sodelovanje 
novih in obstoječih kupcev v akciji ”Zvestoba ogreva 2015” (v 
nadaljevanju: Akcija). Dobavitelj JAVNO PODJETJE ENERGETIKA 
LJUBLJANA d.o.o. (v nadaljevanju: Energetika Ljubljana ali dobavitelj) 
bo vsem, ki bodo izpolnjevali pogoje za sodelovanje v Akciji, priznala 
ugodnosti, določene v Pogojih Akcije, ki so objavljeni na spletni strani 
www.energetika-lj.si. 

Za razmerja med kupcem in dobaviteljem se za Akcijo uporabljajo 
določila Pogojev Akcije, določila Splošnih pogojev za prodajo in nakup 
zemeljskega plina Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., 
objavljena na spletni strani www.energetika-lj.si in sklenjena 
pogodbena razmerja, vezana na dobavo zemeljskega plina. V primeru 
neskladja navedenih dokumentov, za namene Akcije prevladajo Pogoji 
Akcije.  

Kupec v tej Akciji je gospodinjski in negospodinjski odjemalec z letno 
porabo zemeljskega plina do 4.500 Sm3 (prodajne skupine PS1 do PS5). 

2. VSEBINA AKCIJE 

Vsem novim in obstoječim kupcem z letno porabo zemeljskega plina do 
4.500 Sm3 (prodajne skupine PS1 do PS5), ki bodo izpolnjevali pogoje 
Akcije, bo Energetika Ljubljana zagotovila navzgor zamejeno neto ceno 
zemeljskega plina po ceniku Akcije: 

Cena Akcije  
"Zvestoba ogreva 2015" 
brez DDV EUR/Sm³ 

Cena Akcije  
"Zvestoba ogreva 2015" 
z DDV EUR/Sm³  

0,3091 0,3771 

Veljavnost cene Akcije "Zvestoba ogreva 2015" je od 1. 11. 2015 do 
31. 10. 2016. 

Neto cena Akcije za dobavo zemeljskega plina ne vključuje stroškov 
dostopa do distribucijskega omrežja, prispevkov, DDV in drugih 
dajatev, predpisanih s strani države. 

Cena Akcije se začne obračunavati v naslednjem mesecu po mesecu 
izpolnitve pogojev za sodelovanje v Akciji, kot je določeno v Pogojih 
Akcije (obstoječi kupci), oziroma v prvem mesecu dobave zemeljskega 
plina po uspešno zaključenem postopku zamenjave dobavitelja (novi 
kupci). 

V kolikor bo neto cena zemeljskega plina v uradno objavljenem ceniku 
dobavitelja v tem obdobju za prodajne skupine od PS1 do PS5 nižja od 
0,3091  EUR/Sm³, se pri obračunu upošteva nižja cena. 

Od 1. 11. 2016 dalje se bo neto cena zemeljskega plina obračunavala 
po vsakokrat veljavnem uradnem ceniku, skladno z določili Splošnih 
pogojev za prodajo in nakup zemeljskega plina družbe Energetike 
Ljubljana. Vsakokrat veljavni uradni ceniki so objavljeni na spletni 
strani www.energetika-lj.si. 

3. POGOJI SODELOVANJA V AKCIJI  

3.1. Pogoji za obstoječe kupce 

K Akciji lahko pristopijo obstoječi kupci zemeljskega plina, ki imajo 
sklenjeno pogodbeno razmerje za dobavo zemeljskega plina z 
dobaviteljem, če izpolnjujejo določila Pogojev Akcije in ki bodo vrnili 
izpolnjeno in podpisano Izjavo kupca o sodelovanju v Akciji (v 
nadaljevanju: Izjava) ter morebitno drugo potrebno dokumentacijo 
najkasneje do 31. 12. 2015 na sedež dobavitelja.  

Akcijske cene za dobavljen zemeljski plin se ne seštevajo in se 
izključujejo. Kupcem, ki se jim ugodnosti iz akcij »Zvestoba ogreva 
2014« in "Bodi aktiven, zmanjšaj račun – jesen 2012« še niso iztekle, 
lahko z izpolnjeno in podpisano Izjavo in drugo dokumentacijo, če 
izpolnjujejo določila Pogojev Akcije, pristopijo k Akciji in s tem določila 
akcij "Zvestoba ogreva 2014" in "Bodi aktiven, zmanjšaj račun – jesen 

2012" prenehajo veljati.  

V primeru skupnega odjemnega mesta, bodo ugodnosti Akcije 
prejemali vsi kupci na skupnem odjemnem mestu, če izpolnjeno in 
podpisano Izjavo kupca o sodelovanju v Akciji odda vsaj eden 

odjemalec na skupnem odjemnem mestu, pod pogojem, da vsi kupci 
izpolnjujejo določila Pogojev Akcije.  

3.2. Pogoji za nove kupce 

K Akciji lahko pristopijo novi kupci zemeljskega plina, pod pogoji (ki 
morajo biti izpolnjeni hkrati), da najkasneje do vključno 31. 12. 2015 z 
dobaviteljem sklenejo pogodbo o dobavi zemeljskega plina, da je na 
podlagi pogodbe od dobavi zemeljskega plina postopek menjave 
dobavitelja pri geografsko pristojnem operaterju distribucijskega 
omrežja uspešno izveden, da izpolnjujejo določila Pogojev Akcije in da 
vrnejo izpolnjeno in podpisano Izjavo ter morebitno drugo potrebno 
dokumentacijo najkasneje do 31. 12. 2015 na sedež dobavitelja.  

3.3. Ostali pogoji 

Pogoji Akcije in cena Akcije veljajo ne glede na menjavo lastništva ali 
spremembo plačnika za tisto odjemno mesto, za katerega velja cena 
Akcije.  

Kupcem, ki imajo v lasti več individualnih odjemnih mest, se priznajo 
ugodnosti Akcije za vsako posamezno odjemno mesto pod pogojem, da 
izpolnjujejo določila Pogojev Akcije in vrnejo izpolnjeno in podpisano 
Izjavo za vsako posamezno odjemno mesto posebej.  

Dobavitelj si pridržuje pravico, da lahko kupcu kadarkoli zavrne pravico 
sodelovanja v Akciji in pridobivanju ugodnosti Akcije, v kolikor je kupec 
navedel neresnične oziroma napačne podatke, v primeru neporavnanih 
obveznosti ali če pristojni operater distribucijskega omrežja zavrne 
zamenjavo dobavitelja. V kolikor dobavitelj kupcu zavrne pravico 
pridobivanja ugodnosti Akcije na podlagi v prejšnjem stavku navedenih 
razlogov, ima kupcu pravico zaračunati razliko med rednim cenikom 
dobavitelja za dobavo zemeljskega plina in ceno Akcije. Dobavitelj bo 
kupca o zavrnitvi pravice sodelovanja v Akciji in pridobivanju ugodnosti 
Akcije obvestil v roku 8 dni od trenutka, ko je izvedel za razlog, 
naveden v tem odstavku.  

Izjava kupca in dokumente, potrebne za pridobitev ugodnosti Akcije, se 
posredujejo na naslov ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Služba za 
prodajo in pogodbene odnose, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana. 

Dobavitelj lahko glede na razmere na nabavnem trgu zemeljskega plina 
ali glede na druge okoliščine tekom trajanja Akcije spremeni ceno 
Akcije tako, da bo cena Akcije nižja od cene, določene s Pogoji z dne 1. 
10. 2015. Spremenjena nižja cena se bo začela obračunavati v 
naslednjem mesecu po mesecu spremembe Pogojev, vezanih na 
spremembo cene Akcije in bo veljala za vse kupce, ki prejemajo 
ugodnosti po tej Akciji.  

4. TRAJANJE AKCIJE 

Akcija traja od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2015. 

5. KONČNE DOLOČBE 

Kupec s podpisom Izjave soglaša, da lahko dobavitelj za potrebe 
trženja obdeluje vse podatke, ki jih hrani o kupcu in jih je pridobil ob 
sklepanju pogodb ali med drugimi oblikami komunikacij s kupcem. 
Kupec lahko kadarkoli prekliče dovoljenje za obdelavo podatkov na 
naslov ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 
Ljubljana, s pripisom Služba za prodajo in pogodbene odnose ali na 
elektronskem naslovu info@energetika-lj.si.  

Pogoje Akcije je sprejela ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. in veljajo od 
1. 10. 2015 do 31. 10. 2016.  

Pogoji Akcije so objavljeni na spletni strani www.energetika-lj.si ter so 
na voljo na sedežu ENERGETIKE LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 
62, 1000 Ljubljana. 

 

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. 

Ljubljana, 1. 10. 2015 
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