
 
 
 

 

Družba GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., pripravila čistopis Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji »Novi 
najceneje – zima 2013«, ki obsega: 

- Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji »Novi najceneje – zima 2013« z dne 28. 11. 2013,  
- Spremembe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji »Novi najceneje – zima 2013« št. 1, z dne 30. 12. 2013, 
- Spremembe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji »Novi najceneje – zima 2013« št. 2, z dne 3. 1. 2014,  
- Spremembe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji »Novi najceneje – zima 2013« št. 3, z dne 4. 2. 2014. 

  

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji  

»Novi najceneje – zima 2013« 

Čistopis z dne 4. 2. 2014 

 
1. UVODNA DOLOČILA 

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji »Novi najceneje – zima 2013« (v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji) 
opredeljujejo vsebino ter pogoje za sodelovanje posameznih obstoječih kupcev in posameznih novih kupcev v akciji. Na osnovi Vsebine in 
pogojev za sodelovanje v akciji bo prodajalec GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. (v nadaljevanju: prodajalec) vsem 
tistim obstoječim in novim kupcem, ki bodo izpolnjevali pogoje za sodelovanje v tej akciji, priznal ugodnosti, ki izhajajo iz določb Vsebine in 
pogojev za sodelovanje v akciji, in sicer na način, kot je opisan v tem dokumentu. Določila Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji se 
smiselno uporabljajo skupaj z določili Splošnih pogojev družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., za oskrbo 
odjemalcev z zemeljskim plinom, priključenih na distribucijsko omrežje zemeljskega plina z letno porabo do 70.000 Sm3 (v nadaljevanju: 
Splošni pogoji). Če se določila Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji in določila Splošnih pogojev razlikujejo, prevladajo zgolj za 
potrebe akcije »Novi najceneje – zima 2013« določila Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji. Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji 
in Splošni pogoji so na voljo na sedežu prodajalca ter na spletni strani www.poceniplin.si.  
Obstoječi oziroma novi kupec je lahko le tisti kupec - gospodinjski odjemalec, ki ima letno porabo do 70.000 Sm3. Gospodinjski odjemalec 
zemeljskega plina v smislu določil Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji je odjemalec, ki je hkrati potrošnik in ki kupu je zemeljski plin 
za lastno domačo porabo, kar izključuje kupovanje zemeljskega plina za potrebe opravljanja pridobitne, gospodarske ali poklicne 
dejavnosti in kar izključuje kupovanje zemeljskega plina za potrebe oskrbe večstanovanjskih stavb oziroma skupnih delov 
večstanovanjskih stavb z zemeljskim plinom.  
 

2. TRAJANJE AKCIJE 

Akcija traja od vključno 28. 11. 2013 do vključno 28. 2. 2014. 

 

3. POGOJI ZA SODELOVANJE V AKCIJI 
 

3.1. Pogoji za sodelovanje v akciji za nove kupce – nove gospodinjske odjemalce  

V akciji »Novi najceneje – zima 2013« lahko sodeluje in pridobi v njej priznane ugodnosti vsak novi kupec, za katerega veljajo Splošni 
pogoji ter najkasneje do dne 28. 2. 2014 prodajalcu odda povpraševanje za sklenitev Pogodbe o oskrbi odjemalca z zemeljskim plinom, in 
sicer pod nadaljnjimi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni hkrati: 

- da v času trajanja akcije s prodajalcem sklene Pogodbo o oskrbi odjemalca z zemeljskim plinom (v nadaljevanju: Pogodba), na 
podlagi te Pogodbe pa je pri geografsko pristojnem sistemskem operaterju distribucijskega omrežja (v nadaljevanju: sistemski 
operater) menjava dobavitelja zemeljskega plina v korist prodajalca dejansko uspešno izvedena. Za Pogodbo sklenjeno v času 
trajanja te akcije se šteje vsaka tista s strani novega kupca podpisana Pogodba, ki bo do vključno dne 17. 3. 2014 v originalu 
dostavljena prodajalcu, in sicer bodisi na njegov sedež bodisi v katerokoli njegovo organizacijsko enoto ter bo imela veljaven 
podpis novega kupca, 

- da veljavno pristopi k akciji. Novi kupec lahko veljavno pristopi k akciji tako, da prodajalcu pošlje s svoje strani podpisano 
originalno Izjavo o sodelovanju v akciji »Novi najceneje – zima 2013«, ki bo do vključno 17. 3. 2014 v originalu dostavljena 
prodajalcu, in sicer bodisi na prodajalčev sedež bodisi v katerokoli njegovo organizacijsko enoto, lahko pa tudi na prodajalčev 
elektronski naslov poceniplin@gen-i.si  v skenirani obliki  (v primeru dostave po elektronski pošti le pod nadaljnjim pogojem: če 
bo Izjava v originalu naknadno dostavljena prodajalcu do vključno dne 20. 3. 2014). Obrazec izjave o sodelovanju v akciji je 
objavljen na spletni strani www.poceniplin.si oziroma bo novemu kupcu predložena s strani prodajalca ob posredovanju 
Pogodbe. 
 
 

3.2. Pogoji za sodelovanje v akciji za obstoječe kupce – obstoječe gospodinjske odjemalce 
 

V akciji »Novi najceneje – zima 2013« lahko sodeluje in pridobi v njej priznane ugodnosti tudi vsak kupec, za katerega veljajo Splošni 
pogoji, ki ima s prodajalcem že sklenjeno Pogodbo. Pravico do sodelovanja v akciji pridobi le tisti obstoječi kupec iz predhodnega stavka, 
ki sam naveže stik s prodajalcem in mu izrazi željo po sodelovanju v akciji ter mu pošlje izpolnjeno in s svoje strani podpisano originalno 
Izjavo za sodelovanje v akciji »Novi najceneje – zima 2013«. Upošteva se samo tista Izjava za sodelovanje v akciji »Novi najceneje – zima 
2013«, ki bo do vključno dne 17. 3. 2014 v originalu dostavljena prodajalcu, in sicer bodisi na njegov sedež bodisi v katerokoli njegovo 
organizacijsko enoto, lahko pa tudi na prodajalčev elektronski naslov poceniplin@gen-i.si v skenirani obliki  (v primeru dostave po 
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elektronski pošti le pod nadaljnjim pogojem: če bo Izjava v originalu naknadno dostavljena prodajalcu do vključno dne 20. 3. 2014). 
Obrazec izjave o sodelovanju v akciji je objavljen na spletni strani www.poceniplin.si oziroma bo obstoječemu kupcu na njegovo željo 
predložen s strani prodajalca. 
 
 
 

3.3. Skupne določbe 
 
Prodajalec si pridržuje pravico kadarkoli pred začetkom izvajanja akcije, v času njenega trajanja oziroma po sprejemu že podpisane Izjave 
o sodelovanju v akciji, iz utemeljenih razlogov navedenih v nadaljevanju, zavrniti pravico za sodelovanje v akciji za posameznega kupca. V 
takem primeru mora o utemeljenih razlogih prodajalec na ustrezen način obvestiti kupca v roku petnajstih (15) dni od prejema podpisane 
Izjave o sodelovanju v akciji oziroma v roku petnajst (15) dni od trenutka, ko je prodajalec izvedel za razlog na podlagi katerega je 
upravičen kupcu zavrniti sodelovanje v akciji. Med utemeljene razloge štejejo zlasti: namerno ali nenamerno navajanje napačnih ali 
neresničnih podatkov s strani kupca oziroma zavajanje prodajalca s podatki, ki bistveno odstopajo od dejanskega stanja, kot ga sporoči 
sistemski operater prodajalcu ob zamenjavi dobavitelja. V primeru, ko prodajalec kupcu zavrne pravico do sodelovanja v akciji v skladu s 
predhodnimi navedenimi utemeljeni razlogi, ima pravico kupcu, ki mu je zavrnil pravico do sodelovanja v akciji, zaračunati vse stroške, ki 
jih je imel s priznavanjem z akcijo pridobljenih ugodnosti, ter kupcu zaračunati že priznane ugodnosti. 
 

4. VSEBINA AKCIJE IN NAČIN UPOŠTEVANJA UGODNOSTI 

Vsem novim in obstoječim kupcem, ki bodo izpolnjevali pogoje za sodelovanje v tej akciji, prodajalec zagotavlja cene za zemel jski plin po 
ceniku akcije, ki je določen v tej točki. Cene veljajo od vključno 1. 12. 2013 do vključno 30. 4. 2014.  

Akcijske cene »Novi najceneje – zima 
2013« za obdobje dobave od 1. 12. 2013 

do 30. 4. 2014 

Cena brez DDV v €/Sm3 Cena z DDV v €/Sm3 

0,3150  0,3843  

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje trošarine na zemeljski plin, stroškov za uporabo distribucijskega 
omrežja zemeljskega plina, dodatkov in prispevkov k uporabi distribucijskih omrežij zemeljskega plina, dodatka za energetsko učinkovitost  
ter drugih dajatev in prispevkov, določenih s strani države. 
Prodajalec bo cene v okviru te akcije upošteval: 
 

- kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, na prvem računu za dobavljen zemeljski plin, ki bo izdan po 
izpolnitvi vseh pogojev za sodelovanje v akciji 

- kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, pa na prvem naslednjem računu za dobavljen zemeljski 
plin, ki bo izdan po izpolnitvi vseh pogojev za sodelovanje v akciji 
 

ter na vseh nadaljnjih računih, vse do računa, izdanega za zemeljski plin, ki bo dobavljen do vključno dne 30. 4. 2014. Na računu se bo za 
posamezno odjemno mesto pri obračunu upoštevala količina določena na temelju standardnega obremenitvenega diagrama odjemnega 
mesta, preko katerega ta kupec prejema zemeljski plin, določenega po pravilih veljavne Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom. Če 
pa kupec prodajalcu v tistem obdobju v mesecu, kot je to določeno s strani geografsko pristojnega sistemskega operaterja (razpredelnica z 
dnevi sprejema števčnega stanja plinomera je dostopna na spletni strani dobavitelja www.poceniplin.si) sporoči števčno stanje na 
odjemnem mestu, preko katerega ta kupec prejema zemeljskega plin, bo prodajalec na računu za to odjemno mesto pri obračunu 
upošteval količino, ki je enaka dejansko porabljeni količini zemeljskega plina, razen v kolikor prodajalec oceni, da sporočeno stanje števca 
očitno ne odraža dejansko porabljene količine zemeljskega plina na tem števcu. V tem primeru si prodajalec pridržuje pravico, da tega 
stanja števca pri obračunu zemeljskega plina na računu ne upošteva, ampak, da upošteva količino iz standardnega obremenitvenega 
diagrama odjemnega mesta, opredeljenega v tem odstavku. 

Za zemeljski plin, dobavljen od vključno 1. 5. 2014 dalje, bo prodajalec obračunal kupcu zemeljski plin po vsakokratnem veljavnem ceniku, 
v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev. 

5. KONČNE DOLOČBE 
 

Vsebina in pogoji za sodelovanje v tej akciji veljajo od vključno 28. 11. 2013 do vključno 28. 2. 2014 oziroma do morebitne objave 
predčasnega preklica s strani prodajalca, glede možnosti sodelovanja kupcev po preklicu, zaradi predčasne odprodaje za namene akcije 
omejenih zakupljenih količin zemeljskega plina. Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji so sestavni del Pogodbe o oskrbi odjemalca z 
zemeljskim plinom in veljajo, če so izpolnjeni pogoji za sodelovanje. Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji sprejme uprava prodajalca 
in jih objavi na spletni strani prodajalca. 
 
Uprava družbe 
GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. 
Vrbina, dne 4. 2. 2014  
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