
        

 

  
 

PRAVILNIK IN POGOJI O IZVEDBI AKCIJE 

»DELITE TOPLINO S PRIJATELJI « 

 

1. člen 

(uvodne določbe) 

S tem Pravilnikom in pogoji o izvedbi akcije "Delite toplino s prijatelji" (Pravilnik in pogoji akcije) so 

urejene pravice, obveznosti ter pogoji sodelovanja in pravila izvedbe akcije "Delite toplino s prijatelji" 

(v nadaljevanju akcija). 

2. člen 

(organizator akcije) 

Organizator akcije je JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 

Ljubljana (v nadaljevanju Energetika Ljubljana). 

3. člen 

(opis in sodelovanje v akciji) 

Namen akcije je pridobivanje potencialnih odjemalcev zemeljskega plina (v nadaljevanju akcije kupci 

paketa), ki še niso priključeni na distribucijsko omrežje, ki je v lasti Energetike Ljubljana ter temelji 

na aktivnostih odjemalcev zemeljskega plina, ki želijo sodelovati pri prodaji Paketa za ogrevanje na 

zemeljski plin, ki je bila objavljena dne 14. 5. 2014 (v nadaljevanju Paket za ogrevanje na zemeljski 

plin) ter pridobivanju novih kupcev paketa.  

V akciji lahko sodelujejo odjemalci zemeljskega plina Energetike Ljubljana (v nadaljevanju udeleženci 

akcije), pod pogoji določenimi v tem Pravilniku in pogojih akcije in ki bodo v obdobju trajanja akcije 

priporočili Paket za ogrevanje na zemeljski plin Energetike Ljubljana novim kupcem paketa. Udeleženci 

akcije so upravičeni do nagrade (opredeljeno v 6. členu), v kolikor bodo novi kupci paketa v času 

trajanja akcije izbrali Paket za ogrevanje na zemeljski plin, ki je objavljen na http://www.energetika-

lj.si/plin/paketi-za-ogrevanje-na-zemeljski-plin in podpisali Pogodbo za izvedbo del.  

Udeleženec akcije je fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje, ki so določeni v 5. členu Pravilnika in pogojev 

akcije.   

V akciji ne morejo sodelovati zaposleni v družbi Energetika Ljubljana, samostojni podjetniki in pravne 

osebe.   

4. člen 

(čas trajanja nagradne igre) 

Akcija se začne 5. 6. 2014 in traja do vključno 15. 11. 2014.  

5. člen 

(način sodelovanja v akciji) 

Udeleženci akcije bodo po direktni pošti, na spletni strani www.energetika-lj.si/, na sedežu 

organizatorja akcije, skozi različne promocijske materiale prejeli letake s kuponi »Delite toplino s 

prijatelji« (v nadaljevanju kupon). Ustrezno izpolnjen in podpisan kupon mora biti dostavljen osebno, 

po pošti na naslov ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, po 

elektronski pošti info@energetika-lj.si ali izročen svetovalcu Energetike Ljubljana najkasneje ob 

sklenitvi Pogodbe za izvedbo del.  

http://www.energetika-lj.si/mojplinzaprijatelja
mailto:info@energetika-lj.si
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V akciji sodeluje udeleženec akcije: 

- ki pravilno izpolni zahtevane podatke na kuponu 

- ki se strinja s Pravilnikom in pogoji o izvedbi akcije »Delite toplino s prijatelji« 

- ki je gospodinjski odjemalec in odjema zemeljski plin iz individualnega odjemnega mesta; 

- ki je lastnik odjemnega mesta in plačnik računa za dobavo zemeljskega plina pri organizatorju; 

Gospodinjski odjemalec je po tem Pravilniku in pogojih akcije fizična oseba, ki kupuje zemeljski 

plin za lastno domačo rabo, kar izključuje opravljanje gospodarske ali poklicne dejavnosti. 

Individualno odjemno mesto je po tem Pravilniku in pogojih akcije odjemno mesto, na katerem se 

meri poraba zemeljskega plina za enega gospodinjskega odjemalca. 

Prodajna skupina je po tem Pravilniku in pogojih akcije skupina, v katero je vključen odjemalec na 

podlagi letne porabe zemeljskega plina.   

6. člen 

(nagrada v obliki popusta) 

Udeleženec akcije iz 5. člena bo za vsakega novega kupca paketa, ki bo sklenil Pogodbo za izvedbo del 

za izbran Paket za ogrevanje na zemeljski plin in bosta oba navedena na kuponu, prejel popust pri 

postavki dobavljen zemeljski plin v višini:  

10 EUR za udeleženca akcije, uvrščenega v prodajno skupino PS1 do PS2;  

50 EUR za udeleženca akcije, uvrščenega v prodajno skupino PS3 do PS6.  

7. člen 

(pravila in potek prevzema nagrade) 

Udeleženec akcije lahko pridobi največ dva nova kupca paketa za vsako individualno odjemno mesto 

udeleženca.  

Udeleženec akcije lahko pridobljeni popust izkoristi pri naslednjem izstavljenem računu po mesecu 

podpisa Pogodbe za izvedbo del med Energetiko Ljubljana in novim kupcem paketa, in sicer samo pri 

postavki dobavljen zemeljski plin. Popust ne vključuje plačila trošarine, takse za obremenitev zraka z 

emisijami CO2, dodatka za energetsko učinkovitost, prispevka za SPTE in OVE in drugih dajatev, ki jih 

predpiše država. To je dolžan plačati udeleženec akcije. Cena za dobavo zemeljskega plina je cena, 

objavljena v uradnem ceniku organizatorja na spletnem naslovu: www.energetika-lj.si. 

V primeru, če je znesek popusta višji od zneska pri postavkah dobave zemeljskega plina, se 

preostanek koristi pri naslednjih izdanih računih, dokler ni popust v celoti izkoriščen. Popust prejme 

samo udeleženec akcije, ki izpolnjuje pogoje iz Pravilnika in pogojev akcije. Popust ni izplačljiv v 

denarju in ni prenosljiv na drugo osebo ali drugo odjemno mesto.  

V primeru spremembe lastništva se popust ne prenese na drugo osebo, temveč izgubi pravico do 

popusta. V primeru spremembe lastništva ali zamenjave dobavitelja pred izkoriščenjem popusta, 

udeleženec akcije ni več upravičen do izplačila neizkoriščenega dela popusta. V primeru reklamacije 

računa se popust pri novo izdanih računih upošteva in v celoti izkoristi, skladno s tem členom.  

V primeru, da je kupec paketa naveden na kuponih več udeležencev akcije, je do popusta upravičen 

samo en udeleženec akcije, in sicer tisti, katerega kupon je prvi prejet in datiran pri organizatorju 

ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. 

8. člen 

(obveščanje udeležencev) 

V roku 5 (petih) delovnih dni po podpisu Pogodbe za izvedbo del, bo udeleženec akcije, pisno 

obveščen o pravici do koriščenja popusta na naslov, ki ga je navedel v kuponu.  
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9. člen 

(obveznosti nagrajencev) 

Udeleženec akcije mora v roku 5 (petih) dni od prejema obvestila iz 8. člena, organizatorju poslati 

davčno številko in podpisano Izjavo o sodelovanju v akciji »Delite toplino s prijatelji« po elektronski 

pošti na naslov info@energetika-lj.si, redni pošti na naslov ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., 

Verovškova ulica 62, Ljubljana, ali oddati v vložišču organizatorja na istem naslovu.  

10. člen 

(vštevanje popustov) 

Popusti, pridobljeni v različnih akcijah in nagradnih igrah za dobavljen zemeljski plin organizatorja ter 

akcijske cene za dobavljen zemeljski plin se ne seštevajo in se izključujejo.  

V primeru, da je udeleženec akcije upravičen do različnih popustov oziroma akcijskih cen pri 

organizatorju, se udeleženec sam odloči, katera nagrada se mu upošteva.   

11. člen 

(davčne obveznosti) 

Udeleženec akcije je skladno z določili Zakona o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami) 

davčni zavezanec. Dobitek v akciji je v skladu z Zakonom o dohodnini opredeljen kot drug dohodek 

fizične osebe.  

Organizator akcije bo v skladu z Zakonom o dohodnini od bruto vrednosti nagrade obračunal in plačal 

akontacijo dohodnine. V ta namen je udeleženec akcije dolžan pred prejetjem nagrade izpolniti in 

podpisati pisno izjavo, s katero udeleženec akcije soglaša, da za prejeto nagrado organizator plača 

akontacijo dohodnine, znesek nagrade pa se nagrajencu šteje v letno davčno osnovo. Morebitna 

doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme udeleženca akcije. 

12. člen 

(varstvo osebnih podatkov) 

Organizator akcije je tudi upravljavec osebnih podatkov. Organizator akcije bo vse osebne podatke 

varoval v skladu s splošnimi akti organizatorja akcije s področja varovanja osebnih podatkov in 

skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 s spremembami) ter jih ščitil 

pred nepooblaščenim razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam. 

Udeleženci akcije s sprejemom tega Pravilnika in pogojev akcije soglašajo, da organizator akcije vse 

njihove posredovane osebne podatke obdeluje za namen izvajanja akcije (pošiljanje sporočil).   

Vsi osebni podatki bodo shranjeni in uporabljeni le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego 

namena, zaradi katerega so bili zbrani. akcije lahko kadarkoli prekliče uporabo osebnih podatkov in 

sicer preko elektronskega naslova info@energetika-lj.si ali pisno na naslov organizatorja, ENERGETIKA 

LJUBLJANA d.o.o.,  Verovškova ulica 62, Ljubljana. 

Udeleženci akcije s sprejemom tega Pravilnika in pogojev akcije izrecno soglašajo, da jih lahko 

organizator akcije z uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot na primer njihovega elektronskega 

naslova ali številke mobilnega telefona ali naslova odjemnega mesta obvešča o produktih, storitvah in 

drugih aktivnostih organizatorja. 

Udeleženec akcije se lahko od prejemanja obvestil kadarkoli odjavi, in sicer preko elektronskega 

naslova info@energetika-lj.si ali pošlje pisno zahtevo na naslov organizatorja, ENERGETIKA 

LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, Ljubljana. 

mailto:info@energetika-lj.si
mailto:info@energetika-lj.si
mailto:info@energetika-lj.si
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Organizator akcije bo na zahtevo udeleženca akcije glede podatkov, ki se nanašajo nanj, udeležencu 

omogočil vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje in kopiranje ter njihov izpis, posredoval mu 

bo seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za 

kakšen namen. Prav tako bo organizator akcije na zahtevo udeleženca v skladu z veljavno zakonodajo 

podal tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih zbira. 

Organizator akcije brez pisne privolitve udeleženca njegovih osebnih podatkov ne bo posredoval, 

posodil ali prodal tretji osebi, oziroma jih uporabil v druge namene, kot izključno za namene, določene 

v tem členu. 

13. člen 

(davčna številka) 

Organizator akcije se zavezuje, da bo podatek udeležencev o davčni številki uporabljen izključno za 

namene akcije. 

14. člen 

(odgovornost organizatorja) 

S sodelovanjem v akciji se udeleženci strinjajo s tem Pravilnikom in pogoji akcije.  

Organizator ne prevzema nikakršne pravne, moralne ali materialne odgovornosti za izvedbo akcije, 

podelitev popusta in škodo: 

- zaradi nedelovanje spletne strani, ki je na strani ponudnikov storitev informacijske tehnologije in 

za napake na strani pošte 

- če izvajanje akcije prepovejo državni organi ali nosilci javnih pooblastil 

- v drugih primerih višje sile, ki imajo za posledico neizvedbo te akcije. 

Organizator o primerih iz prejšnjega odstavka obvesti preko svoje spletne strani: www.energetika-lj.si. 

15. člen 

(sprememba Pravilnika in pogojev akcije) 

Pravilnik in pogoji akcije se lahko spremenijo v primeru spremembe predpisov, njihovega tolmačenja, 

bistveno spremenjenih okoliščin tehnične, komercialne narave ali iz drugih utemeljenih razlogov. O 

morebitni spremembi Pravilnika in pogojev akcije bo organizator obvestil udeležence z objavo na 

spletni strani www.energetika-lj.si/ in dokončal akcijo na osnovi novih pravil. 

16. člen  

(končne določbe) 

Udeleženci akcije z označitvijo ustreznega polja na izpolnjenem kuponu potrdijo, da so s Pravilnikom in 

pogoji akcije seznanjeni, da se z njim strinjajo, ga sprejemajo in ga bodo spoštovali ter da so 

posredovali resnične podatke. 

Vse morebitne nejasnosti glede razlage tega Pravilnika in pogojev o izvedbi akcije je v prisojnosti 

reševanja organizatorja. Odločitev organizatorja akcije o vseh vprašanjih v zvezi z akcijo in pravili, 

povezanih z njo, je dokončna in velja za vse udeležence. Za vse morebitne spore iz naslova te akcije, 

ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.  

Pravilnik in pogoji za izvedbo akcije so na vpogled na sedežu družbe in spletnem naslovu: 

www.energetika-lj.si/. 

Ta pravilnik začne veljati z dnem pričetka akcija, to je 5. 6. 2014. 

Ljubljana, dne 5. 6. 2014                                      JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. 

 

http://www.energetika-lj.si/
http://www.energetika-lj.si/
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