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Splošni pogoji družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.  
za nadomestno oskrbo z zemeljskim plinom 

1 UVODNA DOLOČILA
1.1 Splošni pogoji družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. (v nadaljevanju: Prodajalec) za nadomestno oskrbo z zemeljskim plinom (v nadaljevanju: SP za 

nadomestno oskrbo) opredeljujejo pogoje nadomestne oskrbe z zemeljskim plinom ter pravice in obveznosti pogodbenih strank. SP za nadomestno oskrbo imajo značaj 
pogodbe in so sestavni del Pogodbe o nadomestni oskrbi s plinom (v nadaljevanju: Pogodba), jo dopolnjujejo in zavezujejo pogodbeni stranki enako kot Pogodba. Skupaj 
s temi SP za nadomestno oskrbo se uporabljajo vsakokrat veljavni Splošni pogoji družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo zemeljskega 
plina odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje zemeljskega plina v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8, (v nadaljevanju: SP) v delih, kjer 
ti SP za nadomestno oskrbo to izrecno določajo. Za potrebe izvajanja Pogodbe se SP smiselno uporabljajo tudi za Odjemalce nadomestne oskrbe, ki so razvrščeni 
v odjemne skupine več kot CDK8. SP za nadomestno oskrbo in SP so objavljeni na spletni strani www.gen-i.si in so na voljo tudi na sedežu Prodajalca. S sklenitvijo 
Pogodbe Odjemalec nadomestne oskrbe izjavlja, da je seznanjen z vsebino SP za nadomestno oskrbo in SP ter jo v celoti sprejema.

1.2 Izrazi s področja dobave zemeljskega plina in nadomestne oskrbe z zemeljskim plinom, ki niso opredeljeni s temi SP za nadomestno oskrbo, imajo enak pomen, kot ga 
določajo Zakon o oskrbi s plini (Ur. l. RS, št. 204/21 in nadaljnji) in drugi veljavni predpisi s področja oskrbe s plini. Skupaj s temi SP za nadomestno oskrbo se uporablja 
terminologija, ki jo določajo vsakokrat veljavni SP.

1.3 Prodajalec nadomestno oskrbo z zemeljskim plinom za Odjemalce nadomestne oskrbe izvaja na podlagi odločbe Agencije za energijo (v nadaljevanju: AEN), na podlagi 
katere je določen za dobavitelja nadomestne oskrbe.

2 SPLOŠNO O NADOMESTNI OSKRBI 
2.1 Do nadomestne oskrbe z zemeljskim plinom so upravičeni gospodinjski odjemalci, mali poslovni odjemalci, skupni gospodinjski odjemalci in zaščiteni odjemalci, 

priključeni na distribucijski sistem (v nadaljevanju: Odjemalec nadomestne oskrbe) z odjemnimi mesti na območjih, za katera je Prodajalec z vsakokratno odločbo AEN 
določen za dobavitelja nadomestne oskrbe, če jim preneha veljavnost pogodbe o dobavi zemeljskega plina zaradi ukrepov, ki so posledica insolventnosti ali nelikvidnosti 
dosedanjega dobavitelja, ali če iz drugega razloga njihov dosedanji dobavitelj izgubi status člana bilančne sheme in do prenehanja veljavnosti obstoječe pogodbe o 
dobavi zemeljskega plina ne zamenjajo dobavitelja. Za druge razloge se šteje izbris člana bilančne sheme iz sodnega registra, izrečena prepoved opravljanja dejavnosti 
članu bilančne sheme, izdaja inšpekcijske odločbe, s katero se članu bilančne sheme onemogoči delovanje na trgu s plinom, sporazumna razveza ali odstop od bilančne 
pogodbe oziroma pogodbe o izravnavi. 

2.2 Geografsko pristojni operater distribucijskega sistema zemeljskega plina (v nadaljevanju: ODS) za območja, za katera je Prodajalec z vsakokratno odločbo AEN določen za 
dobavitelja nadomestne oskrbe, za Odjemalca nadomestne oskrbe, ki do prenehanja veljavnosti obstoječe pogodbe o dobavi plina ne zamenja dobavitelja, nemudoma, 
ko dosedanjemu dobavitelju preneha status člana v bilančni shemi, brez prestopnih rokov zagotovi dobavitelja nadomestne oskrbe – Prodajalca – in o tem Prodajalca 
nemudoma seznani. S seznanitvijo Prodajalca se šteje, da je sklenjena Pogodba, ki jo lahko Odjemalec nadomestne oskrbe kadar koli odpove. Pogoj za menjavo 
dobavitelja je pridobitev števčnega stanja plinomera. Zamenjava dobavitelja se za odjemna mesta, ki niso dnevno merjena, lahko izvede tudi na podlagi fotografije 
plinomera, ki jo Odjemalec nadomestne oskrbe pošlje ODS. Če pridobitev stanja plinomera ni mogoča, se ta oceni v skladu z metodologijo, ki ureja prognoziranje 
nednevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina, sprejeto na podlagi 42. člena Uredbe Komisije (EU) št. 312/2014 z dne 26. marca 2014 o 
vzpostavitvi kodeksa omrežja za izravnavo odstopanj za plin v prenosnih omrežjih (UL L št. 91 z dne 27. 3. 2014, str. 15).

2.3 V primeru nadomestne oskrbe z zemeljskim plinom odjemnih mest večstanovanjskih ali poslovnih stavb, ki so v upravljanju upravnika, Prodajalec in upravnik s pogodbo o 
medsebojnih razmerjih uredita pravice in obveznosti upravnika in Prodajalca v zvezi z izvajanjem Pogodbe. 

3 CENE
3.1 Prodajalec način izračuna cene in na podlagi tega načina izračuna določene cene zemeljskega plina za nadomestno oskrbo za posamezno skupino Odjemalcev 

nadomestne oskrbe objavi na svoji spletni strani. 

3.2 Prodajalec ima pravico spremeniti način izračuna cene zemeljskega plina za nadomestno oskrbo, pri čemer cena zemeljskega plina za nadomestno oskrbo, ki se določi 
na podlagi vsakokratnega načina izračuna cene, ne sme presegati najvišje dovoljene cene za nadomestno oskrbo glede na vsakokratne omejitve v veljavnih predpisih. 
O spremembi načina izračuna cene zemeljskega plina za nadomestno oskrbo, ki lahko pomeni povišanje plačila za zemeljski plin Odjemalca nadomestne oskrbe, mora 
Prodajalec Odjemalca nadomestne oskrbe obvestiti skladno s točko 3.6.1 SP, Odjemalec osnovne oskrbe pa lahko odstopi od Pogodbe skladno s točko 3.6.2 SP. 

3.3 Prodajalec ceno zemeljskega plina za nadomestno oskrbo za posamezno skupino Odjemalcev nadomestne oskrbe vsakokrat objavi najmanj na svoji spletni strani. 

3.4 Cene zemeljskega plina za nadomestno oskrbo, objavljene na spletni strani Prodajalca, so izražene v EUR/kWh. 

3.5 Cene zemeljskega plina za nadomestno oskrbo ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV), trošarine na zemeljski plin, prispevka za energetsko učinkovitost, 
prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, stroškov za uporabo 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina, dodatkov in prispevkov k uporabi distribucijskih omrežij in morebitnih drugih javnih dajatev, določenih s strani države, ki se 
obračunajo v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi. Stroški vseh teh postavk bremenijo Odjemalca nadomestne oskrbe. Njihova sprememba ne pomeni spremembe cene 
zemeljskega plina za nadomestno oskrbo. Prodajalec o njihovi spremembi obvesti Odjemalca nadomestne oskrbe naknadno, in sicer na hrbtni strani oziroma na prilogi 
računa, na katerem je ta sprememba upoštevana, ali na spletni strani Prodajalca.

3.6 Prodajalec lahko Odjemalcem nadomestne oskrbe zaračunava pavšalne stroške poslovanja pod pogoji, ki jih določajo veljavni predpisi. 

3.7 ODS razvrsti Odjemalca nadomestne oskrbe v ustrezno odjemno skupino, kot jih za predvideno letno porabo predvideva vsakokrat veljaven predpis za obračunavanje 
omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina. Prodajalec bo Odjemalca nadomestne oskrbe razvrstil v ustrezno odjemno skupino tudi med obračunskim 
obdobjem, če to spremembo izvede ODS. 

3.8 Točke 3.6.1, 3.6.2, 3.7 in 3.8 iz poglavja Cene SP se smiselno uporabljajo skupaj s temi SP za nadomestno oskrbo.  

4 SMISELNA UPORABA SP
4.1 Skupaj s temi SP za nadomestno oskrbo veljajo in se smiselno uporabljajo naslednje točke SP: 1) Točke 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 in 4.7 iz poglavja Način obračuna, 

fakturiranje, plačevanje in roki; 2) Točke 5.1, 5.2, 5.3 in 5.4 iz poglavja Obveznosti prodajalca in kupca; 3) Točki 6.1 in 6.2 iz poglavja Obvestila SP; 4) Točke 7.1, 7.2 in 7.3 
iz poglavja Operater distribucijskega sistema; 5) Točka 8.1 iz poglavja Pooblastilo; 6) Točki 9.1 in 9.2 iz poglavja Višja sila; 7) Točke 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 in 10.6 iz poglavja 
Prenehanje pogodbe; 8) Točke 11.1, 11.2, 11.3 11.4 in 11.5 iz poglavja Splošne določbe; 9) Točka 12.1 iz poglavja Sprememba SP.

5 PRENEHANJE POGODBE
5.1 Pogodba je sklenjena za določen čas treh mesecev od začetka izvajanja nadomestne oskrbe.

http://www.gen-i.si
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5.2 S sklenitvijo pogodbe o dobavi z novim dobaviteljem ali nove pogodbe s Prodajalcem pod pogoji iz njegovih vsakokratnih ponudb za dobavo zemeljskega plina 
se šteje, da je Pogodba odpovedana brez odpovednega roka. 

5.3 Z dnem izteka obdobja, za katerega je Prodajalec z odločbo AEN imenovan za dobavitelja nadomestne oskrbe, se šteje, da je Pogodba odpovedana brez 
odpovednega roka, razen, če je Prodajalec brez prekinitve z odločbo AEN ponovno imenovan za dobavitelja nadomestne oskrbe za novo obdobje za območje, na 
katerem se nahaja odjemno mesto, za katero je sklenjena Pogodba.

5.4 Če Odjemalec nadomestne oskrbe najpozneje v treh mesecih od začetka izvajanja nadomestne oskrbe ne sklene pogodbe o dobavi z novim dobaviteljem 
ali ne sklene nove pogodbe s Prodajalcem pod pogoji iz njegovih vsakokratnih ponudb za dobavo zemeljskega plina, se šteje, da je Pogodba prenehala brez 
odpovednega roka s potekom časa, za katerega je bila sklenjena. 

6 KONČNE DOLOČBE
6.1 Ti SP za nadomestno oskrbo začnejo veljati in se uporabljati z dnem, ko AEN poda soglasje k uporabi teh SP za nadomestno oskrbo ter veljajo do preklica. 

6.2 Vsakokratne spremembe predpisov, ki določajo nadomestno oskrbo z zemeljskim plinom, se do uskladitve s temi SP za nadomestno oskrbo uporabljajo 
neposredno. 

GEN-I, d.o.o.
Uprava družbe 

Krško, 2. 11. 2022

  


