
                                                                                                                  
VSEBINA IN POGOJI AKCIJE »MOJ PLIN JE IN« 

1. UVODNA DOLOČILA 

Vsebina in pogoji akcije »Moj plin je in« natančno določajo vsebino in pogoje za sodelovanje novih odjemalcev v akciji »Moj plin je in« (v 

nadaljevanju: akcija). Dobavitelj Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. (v nadaljevanju: Energetika Ljubljana) bo vsem novim odjemalcem, ki 

bodo izpolnjevali pogoje za sodelovanje v akciji, priznala ugodnosti določene v Vsebini in pogojih akcije z dne 24.05.2013, ki so objavljeni na spletni 

strani www.mojplin.si . 

2. VSEBINA AKCIJE 

Vsem novim odjemalcem, ki bodo izpolnjevali pogoje, bo Energetika Ljubljana: 

 za obdobje dveh mesecev (prvo obdobje: julij/avgust 2013 ali drugo obdobje: avgust/september 2013) zagotovila popust v višini 100% na 

veljavno neto ceno zemeljskega plina za prodajne skupine PS1 do PS5, objavljeno v vsakokrat veljavnem ceniku na spletni strani 

www.mojplin.si (vključno z davkom na dodano vrednost ter dajatvami, kot so taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2, trošarina za 

mineralna olja in plin ter dodatek za povečanje energetske učinkovitosti – v nadaljevanju; DDV in dajatve). Dvomesečni popust velja za tiste 

nove odjemalce, ki bodo poleg izpolnjene in podpisane Izjave odjemalca o sodelovanju v akciji, vrnili še podpisano pogodbo o dobavi z 

zemeljskim plinom do najkasneje 05.07.2013 (dokumentacijo pošljejo ali osebno dostavijo na naslov Energetika Ljubljana, d.o.o., oddelek 

Prodaja, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana).  

Odjemalci, ki bodo podpisano dokumentacijo vrnili na Energetiko Ljubljana od 6.7. do 5.8.2013, bodo upravičeni do popusta v višini 100% 

na veljavno neto ceno zemeljskega plina samo v mesecu septembru 2013. 

 zagotovila fiksno neto ceno zemeljskega plina 0,3333 EUR/Sm3 v obdobju do 30.09.2013;  

 zagotovila navzgor zamejeno neto ceno zemeljskega plina 0,3690 EUR/Sm3 v obdobju od 01.10.2013 do 31.12.2014.  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. 

  

Po poteku akcijskega popusta se bo neto cena zemeljskega plina obračunavala po vsakokrat veljavnem ceniku, skladno z določili splošnih pogojev 

dobavitelja.  

Neto cena zemeljskega plina je del cene za dobavo zemeljskega plina. Cena za dobavo zemeljskega plina je poleg neto cene zemeljskega plina 

sestavljena še iz vsakokrat veljavne takse za obremenjevanje zraka z emisijo CO2, trošarine za mineralna olja in plin ter dodatka za povečanje 

energetske učinkovitosti. Zamenjava dobavitelja se izvede v skladu z določili Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom in Splošnimi pogoji za 

dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografska območja Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občina Dobrova - 

Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log-Dragomer. Pravico do akcijskega produkta 

odjemalci pridobijo z izbiro Energetike Ljubljana za novega dobavitelja oziroma na podlagi ustreznega pooblastila in podpisa pogodbe o dobavi 

zemeljskega plina.  

Odjemalcem, ki imajo v lasti več individualnih odjemnih mest, se priznajo ugodnosti akcije za vse vrnjene pristopne izjave. 

Dobavitelj si pridržuje pravico, da lahko odjemalcu zavrne ugodnosti akcije, v kolikor odjemalec ni navedel resničnih podatkov ali če pristojni 
Sistemski operater distribucijskega omrežja zavrne zamenjavo dobavitelja. 

Popust v višini 100 % je mogoče koristiti izključno kot popust na neto ceno dobavljenega zemeljskega plina (vključno z DDV in dajatvami), in ga ni 

mogoče izplačati v gotovini. Popust ni prenosljiv, kar pomeni, da se v primeru spremembe lastništva odjemnega mesta ne prenese na drugo osebo, 

temveč se popust prekine, četudi ni preteklo obdobje predvideno za koriščenje ugodnosti iz akcije.  

Odjemalec se v času koriščenja ugodnosti iz akcije »Moj plin je in« ne more vključiti akcijo »Bodi aktiven, zmanjšaj račun – jesen 2012« z dne 

29.10.2012. 

Zaposleni v Energetiki Ljubljana in druge osebe, ki opravljajo delo v podjetju Energetika Ljubljana niso upravičeni do akcijskih ugodnosti.  

V primeru predčasne prekinitve Pogodbe o dobavi zemeljskega plina, se odjemalcu zaračuna strošek v višini vseh prejetih ugodnosti, do katerih je 

odjemalec upravičen na podlagi vključitve v akcijo. Ugodnosti predstavljajo vsoto eno oz. dvomesečnega popusta v višini 100% popusta na veljavno 

neto ceno zemeljskega plina (vključno z DDV in dajatvami) za prodajne skupine PS1 do PS5 ter razlike med vsakokrat uradno objavljenim cenikom 

dobavitelja ter ceno, ki izhaja iz akcijske ponudbe, v kolikor je cena iz uradno objavljenega cenika dobavitelja višja od cene iz akcijske ponudbe 

(vključno z DDV in dajatvami).  

3. POGOJI SODELOVANJA V AKCIJI  

Ugodnosti iz akcije so na voljo novim odjemalcem, ki se bodo vključili v akcijo najkasneje do 8. avgusta 2013 in bodo izpolnjevali 

pogoje akcije. 

Akcijski produkt je namenjen odjemalcem (v nadaljevanju: odjemalci), ki imajo individualno odjemno mesto v prodajni skupini PS1 do PS5 in 

izpolnjujejo enega od spodaj navedenih pogojev: 

http://www.mojplin.si/
http://www.mojplin.si/


                                                                                                                  
 Energetika Ljubljana še ni izbrani dobavitelj odjemalca, 

 Odjemalec bo sklenil Pogodbo o dobavi zemeljskega plina z Energetiko Ljubljana ali Pogodbo o dostopu in Pogodbo o dobavi zemeljskega 

plina z Energetiko Ljubljana. 

V času trajanja akcije morajo: 

 odjemalci, ki so priključeni na omrežje Energetike Ljubljana, vendar Energetika Ljubljana ni njihov izbrani dobavitelj 

zemeljskega plina, poleg popolno izpolnjene in podpisane Izjave odjemalca o sodelovanju v akciji vrniti še podpisano Pogodbo o dobavi  

zemeljskega plina, ki jo pošljejo ali osebno dostavijo na naslov Energetika Ljubljana, d.o.o., oddelek Prodaja, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana 

(pogodbo vam bo Energetika Ljubljana pripravila na podlagi prejete izpolnjene Izjave odjemalca o sodelovanju in vam jo posredovala v podpis 

oziroma jo boste lahko prejeli istočasno kot Izjavo odjemalca o sodelovanju v akciji). S tem si odjemalci zagotovijo ugodnost akcijskega produkta in 

se zavežejo, da jim bo Energetika Ljubljana dobavljala zemeljski plin najmanj do 31.12.2014. Popust v višini 100 % na veljavno neto ceno 

zemeljskega plina (vključno z DDV in dajatvami) za prodajne skupine PS1 do PS5 se odjemalcem obračuna za obdobje dveh mesecev, če so 

izpolnjeni vsi pogoji sodelovanja v akciji.  

Dvomesečni popust velja za tiste nove odjemalce, ki bodo poleg popolno izpolnjene in podpisane Izjave odjemalca o sodelovanju v akciji, vrnili še 

podpisano Pogodbo o dobavi zemeljskega plina do najkasneje 05.07.2013 (dokumentacijo pošljejo ali osebno dostavijo na naslov Energetika 

Ljubljana, d.o.o., oddelek Prodaja, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana). Odjemalci, ki bodo podpisano dokumentacijo vrnili na Energetiko Ljubljana 

od 06.07. do 05.08.2013, bodo upravičeni do 100% popusta na veljavno neto ceno zemeljskega plina (vključno z DDV in dajatvami) samo v mesecu 

septembru 2013. 

 odjemalci na omrežju drugega geografsko pristojnega sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega 

plina vrniti popolno izpolnjeno in podpisano Izjavo odjemalca o sodelovanju v akciji, podpisano Pogodbo o dobavi zemeljskega plina in pooblastilo 

ter izbrati Energetiko Ljubljana za novega dobavitelja zemeljskega plina. Vse morebitne dokumente (pogodba, pooblastilo, izjava odjemalca o 

sodelovanju v akciji) se posreduje na naslov Energetika Ljubljana, d.o.o., Oddelek Prodaja, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana. S tem si odjemalci 

zagotovijo ugodnost akcijskega produkta in se zavežejo, da jim bo Energetika Ljubljana dobavljala zemeljski plin najmanj do 31.12.2014. Popust v 

višini 100% na veljavno neto ceno zemeljskega plina (vključno z DDV in dajatvami) za prodajne skupine PS1 do PS5 se odjemalcem obračuna za 

obdobje dveh mesecev, če so izpolnjeni vsi pogoji sodelovanja v akciji in v kolikor je zamenjava dobavitelja ustrezno prijavljena in izvedena v skladu 

s pravili o delovanju trga z zemeljskim plinom. 

Dvomesečni popust velja za tiste nove odjemalce, ki bodo poleg popolno izpolnjene in podpisane Izjave odjemalca o sodelovanju v akciji, vrnili še 

podpisano Pogodbo o dobavi zemeljskega plina do najkasneje 05.07.2013 (dokumentacijo pošljejo ali osebno dostavijo na naslov Energetika 

Ljubljana, d.o.o., oddelek Prodaja, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana). Odjemalci, ki bodo podpisano dokumentacijo vrnili na Energetiko Ljubljana 

od 06.07. do 05.08.2013, bodo upravičeni do 100% popusta na veljavno neto ceno zemeljskega plina (vključno z DDV in dajatvami) samo v mesecu 

septembru 2013. 

 odjemalci, ki še niso priključeni na omrežje Energetike Ljubljana, poleg popolno izpolnjene in podpisane Izjave odjemalca o 

sodelovanju v akciji, vrniti še podpisano Pogodbo o dobavi zemeljskega plina in Pogodbo o dostopu, ki jo pošljejo ali osebno dostavijo na naslov 

Energetika Ljubljana, d.o.o., oddelek Prodaja, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana. S tem si odjemalci zagotovijo ugodnost akcijskega produkta in 

se zavežejo, da jim bo Energetika Ljubljana dobavljala zemeljski plin najmanj do 31.12.2014. Popust v višini 100 % na veljavno neto ceno 

zemeljskega plina (vključno z DDV in dajatvami) za prodajne skupine PS1 do PS5 se odjemalcem  obračuna za izbrano obdobje dveh mesecev, če so 

izpolnjeni vsi pogoji sodelovanja v akciji.  

Dvomesečni popust velja za tiste nove odjemalce, ki bodo poleg popolno izpolnjene in podpisane Izjave odjemalca o sodelovanju v akciji, vrnili še 

podpisano Pogodbo o dobavi zemeljskega plina in Pogodbo o dostopu do najkasneje 5.7.2013 (dokumentacijo pošljejo ali osebno dostavijo na 

naslov Energetika Ljubljana, d.o.o., oddelek Prodaja, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana). Odjemalci, ki bodo podpisano dokumentacijo vrnili na 

Energetiko Ljubljana od 06.07. do 05.08.2013, bodo upravičeni do 100% popusta na veljavno neto ceno zemeljskega plina (vključno z  DDV in 

dajatvami) samo v mesecu septembru 2013. 

4. TRAJANJE AKCIJE 

Akcija traja od 24.5.2013 do vključno 31.12.2014. 

5. KONČNE DOLOČBE 

Izjava odjemalca o sodelovanju v akciji »Moj plin je in« ne vpliva na ostala določila iz sklenjene Pogodbe o oskrbi z zemeljskim plinom, Pogodbe o 

dobavi zemeljskega plina ali Splošne pogoje dobavitelja.  

Vsebino in pogoje akcije »Moj plin je in« je sprejela Energetika Ljubljana, d.o.o. dne 24.05.2013.  

Vsebina in pogoji akcije »Moj plin je in« so objavljeni na spletni strani www.mojplin.si in so na voljo na sedežu Energetike Ljubljana, d.o.o., 

Verovškova 62, 1000 Ljubljana. 

 

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. 

http://www.mojplin.si/

