
 
 
 

 
Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji 

Brez podražitev do konca leta 2014 
za gospodinjske odjemalce priključene na distribucijsko omrežje zemeljskega plina z letno porabo do 70.000 Sm3 

 
 

1. UVODNA DOLOČILA 
Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji »Brez podražitev do konca leta 2014« (v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji) opredeljuje vsebino ter pogoje za 
sodelovanje posameznih 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 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 »Brez 
podražitev do konca leta 2014« 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. 

 
2. TRAJANJE AKCIJE 

 
Akcija traja od vključno 22. 10. 2012 do vključno 31. 12. 2012. 
 

3. POGOJI ZA SODELOVANJE V AKCIJI  
 

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

V akciji »Brez podražitev do konca leta 2014« lahko sodeluje in pridobi v njej priznane ugodnosti vsak tisti kupec - gospodinjski odjemalec z letno porabo do 70.000 Sm3 (v 
nadaljevanju: kupec), za katerega veljajo Splošni pogoji in najkasneje do dne 31.12.2012 prodajalcu odda povpraševanje za sklenitev Pogodbe o oskrbi odjemalca z zemeljskim 
plinom  in pod nadaljnjimi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni hkrati:  
 

- da v času trajanja te akcije ta kupec s prodajalcem sklene Pogodbo o oskrbi odjemalca z zemeljskim plinom (v nadaljevanju: pogodba), pri čemer se za pogodbo 
sklenjeno v času trajanja te akcije šteje vsaka tista s strani kupca podpisana pogodba, ki bo do vključno dne 20.1.2013 v originalu dostavljena prodajalcu (bodisi na 
njegov sedež bodisi v katerokoli njegovo organizacijsko enoto) in bo imela veljaven podpis kupca;  

- da ta kupec prodajalcu pošlje s svoje strani podpisano Izjavo za sodelovanje v akciji »Brez podražitev do konca leta 2014«, ki bo do vključno dne 20.1.2013 v 
originalu dostavljena prodajalcu (bodisi na njegov sedež bodisi v katerokoli njegovo organizacijsko enoto) in bo imela veljaven podpis kupca;  

- da bo menjava dobavitelja pri geografsko pristojnem sistemskem operaterju distribucijskega omrežja z zemeljskega plina (v nadaljevanju: Sistemski operater) v 
korist prodajalca kot novega dobavitelja tega kupca dejansko uspešno izvedena.  

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

 
V akciji »Brez podražitev do konca leta 2014« lahko sodeluje in pridobi v njej priznane ugodnosti tudi vsak kupec (to je gospodinjski odjemalec) z letno porabo do 70.000 Sm3, za 
katerega veljajo Splošni pogoji, ki ima s prodajalcem že sklenjeno pogodbo, in še ni bil udeležen v nobeni od dosedanjih akcij prodajalca na področju dobave zemeljskega plina 
oziroma ni bil deležen katerekoli druge ugodnosti, ki jo je do sedaj nudil prodajalec na področju dobave zemeljskega plina. 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 izpoln jeno in podpisano Izjavo za sodelovanje v akciji »Brez 
podražitev do konca leta 2014«. Upošteva se samo tista Izjava za sodelovanje v akciji »Brez podražitev do konca leta 2014«, ki bo do vključno dne 20.1.2013  v originalu 
dostavljena prodajalcu (bodisi na njegov sedež bodisi v katerokoli njegovo organizacijsko enoto) in bo imela veljaven podpis obstoječega kupca. 
 
Ne glede na navedeno v predhodnem odstavku, v akciji »Brez podražitev do konca leta 2014« avtomatično sodeluje in pridobi v njej priznane ugodnosti vsak tisti obstoječi kupec 
- gospodinjski odjemalec, ki je veljavno pristopil k Akciji »Poceni ogrevanje 2012« (to je skladno z Vsebino in pogoji za sodelovanju v akciji Poceni ogrevanje 2012 za 
gospodinjske in poslovne odjemalce priključene na distribucijsko omrežje zemeljskega plina z letno porabo do 70.000 Sm3 z dne 13.9.2012, spremenjeno s Spremembami 
Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji »Poceni ogrevanje 2012« št. 1 z dne 28.9.2012), in sicer na način kot je določeno v nadaljevanju tega odstavka. Glede na to, da so 
ugodnosti, ki izhajajo iz akcije »Brez podražitev do konca leta 2014« ugodnejše kakor ugodnosti, ki izhajajo iz akcije »Poceni ogrevanje 2012«, bo prodajalec obstoječemu kupcu 
– gospodinjskemu odjemalcu, ki je veljavno pristopil k Akciji »Poceni ogrevanje 2012«, z dnem 1.1.2013 avtomatično priznal ugodnosti, ki izhajajo iz akcije »Brez podražitev do 
konca leta 2014«. V kolikor ta kupec ne želi  sodelovati v akciji »Brez podražitev do konca leta 2014« in pridobiti ugodnosti iz akcije »Brez podražitev do konca leta 2014«, mora o 
tem pisno obvestiti prodajalca, in sicer tako, da bo pisno obvestilo do vključno dne 20.1.2013 v originalu dostavljeno prodajalcu (bodisi na njegov sedež bodisi v katerokoli njegovo 
organizacijsko enoto) ter bo imelo veljaven podpis kupca, o čemer ga bo prodajalec obvestil na spletni strani prodajalca www.poceniplin.si in hrbtni strani računa. V tem primeru 
velja, da za tega kupca ostajajo še naprej v veljavi določila Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji Poceni ogrevanje 2012 za gospodinjske in poslovne odjemalce priključene 
na distribucijsko omrežje zemeljskega plina z letno porabo do 70.000 Sm3 z dne 13.9.2012, spremenjeno s Spremembami Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji »Poceni 
ogrevanje 2012« št. 1 z dne 28.9.2012. 
 

3.3. Pogoji za sodelovanje v akciji za nove in obstoječe kupce – etažne lastnike in skupnosti lastnikov večstanovanjskih stavb in poslovno-stanovanjskih 
stavb 

 
V akciji »Brez podražitev do konca leta 2014« lahko sodelujejo in pridobijo v njej priznane ugodnosti tudi etažni lastniki in skupnosti lastnikov večstanovanjskih stavb in poslovno 
stanovanjskih stavb, vse za potrebe oskrbe teh stavb oziroma skupnih delov teh stavb z zemeljskim plinom, in sicer ne glede na količino letnega od jema na posameznem 
skupnem odjemnem mestu, preko katerega se takšna stavba oskrbuje z zemeljskim plinom. Za etažne lastnike in skupnosti lastnikov teh stavb veljajo enaki pogoji za sodelovanje 
v akciji kot so v točkah 3.1. oziroma 3.2. te Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji določeni za nove oziroma obstoječe kupce - gospodinjske odjemalce z letno porabo do 
70.000 Sm3, s to razliko, da se določbe točk 3.1. oziroma 3.2. poglavja, ki se nanašajo na Pogodbo o oskrbi odjemalca z zemeljskim plinom, za etažne lastnike in skupnosti 
lastnikov večstanovanjskih stavb smiselno uporabljajo za t.i. Pogodbe o oskrbi skupnih odjemnih mest večstanovanjskih stavb z zemeljskim plinom. 
 

3.4. Skupne določbe 
 
Izjava za sodelovanje v akciji »Brez podražitev do konca leta 2014« je objavljena na spletni strani prodajalca www.poceniplin.si, oziroma bo novemu kupcu predložena s strani 
prodajalca ob posredovanju pogodbe.  
 
Prodajalec si pridržuje pravico kadarkoli pred začetkom izvajanja akcije »Brez podražitev do konca leta 2014«, v času njenega trajanja oziroma po sprejemu že podpisane Izjave o 
sodelovanju v akciji »Brez podražitev do konca leta 2014«, 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 »Brez 
podražitev do konca leta 2014« oziroma v roku petnajst (15) dni od trenutka, ko je prodajalec izvedel za razlog na podlagi katerega je upravičen kupcu zav rniti 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 akc iji, 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 kupcem, ki bodo izpolnjevali pogoje za sodelovanje v tej akciji, bo prodajalec za zemeljski plin, ki bo dobavljen v obdobju od vključno 1.1.2013 do vključno 31.12.2014 
zagotavljal pogodbeno ceno zemeljskega plina, ki bo vedno enaka ali nižja od naslednje mejne neto cene 0,3950 EUR/Sm3 (cena z 20 % DDV znaša 0,4740 EUR/Sm3). To 
pomeni naslednje: če bo neto cena iz cenika, ki bo javno objavljen skladno s Splošnimi pogoji: 

- enaka ali višja od zgoraj navedene mejne neto cene, bo pogodbena cena enaka mejni neto ceni, 

http://www.poceniplin.si/
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- nižja od zgoraj navedene mejne neto cene, bo pogodbena cena enaka neto ceni iz javno objavljenega cenika. 

 
Zgoraj navedena mejna neto cena in neto cena iz javno objavljenega cenika ne vključujeta davka na dodano vrednost (DDV), trošarine na zemeljski plin, stroškov za uporabo 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina, dodatkov in prispevkov k uporabi distribucijskih omrežij zemeljskega plina, 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 oziroma, v kolikor je zemeljski plin tem kupcem dobavljen 
že pred 1.1.2013: šele na računu za zemeljski plin dobavljen od vključno 1.1.2013 dalje, oziroma  

- kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, in kadar gre za obstoječe kupce, ki so že veljavno pristopili k Akciji »Poceni ogrevanje 2012« : 
na računu za zemeljski plin dobavljen od vključno 1.1.2013 dalje  

ter na vseh nadaljnjih računih, vse do računa, izdanega za zemeljski plin, ki bo dobavljen do vključno dne 31.12.2014. 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 do vključno tretjega dne koledarskega meseca, ki sledi mesecu dobave, za katerega se 
izdaja račun, 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 1.1.2015 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 22.10.2012 do vključno 31.12.2012 oziroma do morebitne objave predčasnega preklica s strani prodajalca, glede 
možnosti sodelovanja novih kupcev po preklicu, zaradi predčasne odprodaje za namene akcije omejenih zakupljenih količin zemel jskega plina. Vsebina in pogoji za sodelovanje v 
akciji so sestavni del Pogodbe o oskrbi odjemalca z zemeljskim plinom oziroma Pogodbe o oskrbi skupnih odjemnih mest večstanovanjskih stavb 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 22.10.2012 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Spremembe Vsebine in pogoji za sodelovanje v akciji 
Brez podražitev do konca leta 2014  

za gospodinjske odjemalce priključene na distribucijsko omrežje zemeljskega plina z letno porabo do 70.000 Sm3 
št. 1 

 

 
1. UVODNA DOLOČILA 

 
Spremembe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji »Brez podražitev do konca leta 2014« št. 1 (v nadaljevanju: Spremembe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 
1) opredeljujejo spremembe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji »Brez podražitev do konca leta 2014«. Na osnovi Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji in Sprememb 
Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 1 bo prodajalec GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. (v nadaljevanju: prodajalec) vsem tistim kupcem, ki bodo 
izpolnjevali pogoje za sodelovanje v tej akciji, priznal ugodnosti, ki izhajajo iz določb Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji in Sprememb Vsebine in pogojev za sodelovanje v 
akciji št. 1, in sicer na način kot je opisan v tem dokumentu. Določila Sprememb Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 1 se smiselno uporabljajo skupaj z osnovnimi 
določili Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji in 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 skupaj s Spremembami Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 1  na eni strani ter določila Splošnih pogojev na drugi strani razlikujejo, prevladajo zgolj za potrebe 
akcije »Brez podražitev do konca leta 2014« določila Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji skupaj s Spremembami Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 1. Vsebina 
in pogoji za sodelovanje v akciji, Spremembe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 1 ter Splošni pogoji so na voljo na sedežu prodajalca ter na spletni strani 
www.poceniplin.si. 
 

 
2. TRAJANJE AKCIJE 

 
Trajanje akcije se podaljša do vključno 30. 4. 2013. 
 

3. POGOJI ZA SODELOVANJE V AKCIJI  
 

Zaradi podaljšanja trajanja akcije se temu ustrezno podaljšajo roki v podpoglavjih št. 3.1. (» Pogoji za sodelovanje v akciji za nove kupce – nove gospodinjske odjemalce«) in 3.2. 
(»Pogoji za sodelovanje v akciji za obstoječe kupce – obstoječe gospodinjske odjemalce«) poglavja št. 3. (»Pogoji za sodelovanje v akciji«) Vsebine in pogojev za sodelovanje v 
akciji »Brez podražitev do konca leta 2014«. Glede na navedeno se rok za oddajo povpraševanja prodajalcu za sklenitev Pogodbe o oskrbi odjemalca z zemeljskim plinom 
podaljša do vključno 30.4.2013. Rok za dostavo originalnega s strani kupca podpisanega izvoda Pogodbe o oskrbi odjemalca z zemeljskim plinom in za dostavo originalnega s 
strani kupca podpisanega izvoda Izjave za sodelovanje v akciji »Brez podražitev do konca leta 2014« pa se podaljša do vključno 20.5.2013. 
 

4. KONČNE DOLOČBE 
 
Spremembe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji »Brez podražitev do konca leta 2014« št. 1 veljajo od 31.12.2012 do vključno 30.4.2013 oziroma do morebitne objave 
predčasnega preklica s strani prodajalca, glede možnosti sodelovanja novih kupcev po preklicu, zaradi predčasne odprodaje za namene akcije omejenih zakupljenih količin 
zemeljskega plina. Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji so skupaj s Spremembami Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 1 sestavni del Pogodbe o oskrbi odjemalca z 
zemeljskim plinom in veljajo, če so izpolnjeni pogoji za sodelovanje. Spremembe Vsebine in pogoje za sodelovanje v akciji št. 1 sprejme uprava prodajalca in jih objavi na spletni 
strani prodajalca. Vse ostale določbe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji »Brez podražitev do konca leta 2014«, ki s Spremembami Vsebine in pogojev za sodelovanje v 
akciji »Brez podražitev do konca leta 2014« št. 1 niso spremenjene, ostajajo v veljavi. 
 
Uprava družbe 
GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. 
Vrbina, dne 31.12.2012 
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Spremembe Vsebine in pogoji za sodelovanje v akciji 

Brez podražitev do konca leta 2014  
za gospodinjske odjemalce priključene na distribucijsko omrežje zemeljskega plina z letno porabo do 70.000 Sm3 

št. 2 

 
 

1. UVODNA DOLOČILA 
 
Po prenehanju veljave Sprememb Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji »Brez podražitev do konca leta 2014« št. 1, na podlagi katerih je bila akcija podaljšana do 30. 4. 
2013, se zaradi ponovnega podaljšanja sprejemajo Spremembe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji »Brez podražitev do konca leta 2014« št. 2 (v nadaljevanju: 
Spremembe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 2), ki opredeljujejo spremembe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji »Brez podražitev do konca leta 2014«. 
Na osnovi Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji in Sprememb Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 2 bo prodajalec GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, 
d.o.o. (v nadaljevanju: prodajalec) vsem tistim kupcem, ki bodo izpolnjevali pogoje za sodelovanje v tej akciji, priznal ugodnosti, ki izhajajo iz določb Vsebine in pogojev za 
sodelovanje v akciji in Sprememb Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 2, in sicer na način kot je opisan v tem dokumentu. Določila Sprememb Vsebine in pogojev za 
sodelovanje v akciji št. 2 se smiselno uporabljajo skupaj z osnovnimi določili Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji in 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 skupaj s Spremembami Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 2  na eni strani ter 
določila Splošnih pogojev na drugi strani razlikujejo, prevladajo zgolj za potrebe akcije »Brez podražitev do konca leta 2014« določila Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji 
skupaj s Spremembami Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 2. Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji, Spremembe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 2 ter 
Splošni pogoji so na voljo na sedežu prodajalca ter na spletni strani www.poceniplin.si. 
 

 
2. TRAJANJE AKCIJE 

 
Trajanje akcije se podaljša do vključno 31. 12. 2013. 
 

3. POGOJI ZA SODELOVANJE V AKCIJI  
 

Zaradi podaljšanja trajanja akcije se temu ustrezno podaljšajo roki v podpoglavjih št. 3.1. (» Pogoji za sodelovanje v akciji za nove kupce – nove gospodinjske odjemalce«) in 3.2. 
(»Pogoji za sodelovanje v akciji za obstoječe kupce – obstoječe gospodinjske odjemalce«) poglavja št. 3. (»Pogoji za sodelovanje v akciji«) Vsebine in pogojev za sodelovanje v 
akciji »Brez podražitev do konca leta 2014«. Glede na navedeno se rok za oddajo povpraševanja prodajalcu za sklenitev Pogodbe o oskrbi odjemalca z zemeljskim plinom 
podaljša do vključno 31. 12. 2013. Rok za dostavo originalnega s strani kupca podpisanega izvoda Pogodbe o oskrbi odjemalca z zemeljskim plinom in za dostavo originalnega s 
strani kupca podpisanega izvoda Izjave za sodelovanje v akciji »Brez podražitev do konca leta 2014« pa se podaljša do vključno 20. 1. 2014. 
 

4. KONČNE DOLOČBE 
 
Spremembe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji »Brez podražitev do konca leta 2014« št. 2 veljajo od 1. 5. 2013 do vključno 31. 12. 2013 oziroma do morebitne objave 
predčasnega preklica s strani prodajalca, glede možnosti sodelovanja novih kupcev po preklicu, zaradi predčasne odprodaje za namene akcije omejenih zakupljenih količin 
zemeljskega plina. Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji so skupaj s Spremembami Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 2 sestavni del Pogodbe o oskrbi odjemalca z 
zemeljskim plinom in veljajo, če so izpolnjeni pogoji za sodelovanje. Spremembe Vsebine in pogoje za sodelovanje v akciji št. 2 sprejme uprava prodajalca in jih objavi na spletni 
strani prodajalca. Vse ostale določbe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji »Brez podražitev do konca leta 2014«, ki s Spremembami Vsebine in pogojev za sodelovanje v 
akciji »Brez podražitev do konca leta 2014« št. 2 niso spremenjene, ostajajo v veljavi. 
 
Uprava družbe 
GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. 
Vrbina, dne 1. 5. 2013 
  

http://www.poceniplin.si/


 
 
 

 
Spremembe Vsebine in pogoji za sodelovanje v akciji 

Brez podražitev do konca leta 2014 za gospodinjske odjemalce  
priključene na distribucijsko omrežje zemeljskega plina z letno porabo do 70.000 Sm3 

št. 3 

 
 

1. UVODNA DOLOČILA 
 
Spremembe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji »Brez podražitev do konca leta 2014« št. 3 (v nadaljevanju: Spremembe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 
3) opredeljujejo spremembe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji »Brez podražitev do konca leta 2014« (v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji). Na 
osnovi Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji in Sprememb Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 3 bo prodajalec GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, 
d.o.o. (v nadaljevanju: prodajalec) vsem tistim kupcem, ki bodo izpolnjevali pogoje za sodelovanje v tej akciji, priznal ugodnosti, ki izhajajo iz določb Vsebine in pogojev za 
sodelovanje v akciji in Sprememb Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 3. Določila Sprememb Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 3 se smiselno uporabljajo 
skupaj z določili Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji in določili Splošnih pogojev družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za oskrbo odjemalcev z 
zemeljskim plinom (v nadaljevanju: Splošni pogoji). Če se določila Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji skupaj s Spremembami Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji 
št. 3 na eni strani ter določila Splošnih pogojev na drugi strani razlikujejo, prevladajo zgolj za potrebe akcije »Brez podražitev do konca leta 2014« določila Vsebine in pogojev za 
sodelovanje v akciji skupaj s Spremembami Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 3. Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji, Spremembe Vsebine in pogojev za 
sodelovanje v akciji št. 3 ter Splošni pogoji so na voljo na sedežu prodajalca ter na spletni strani www.poceniplin.si. 
 

2. VSEBINA SPREMEMB AKCIJE 
 
S Spremembami vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 3 se spreminja Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji v 4. poglavju tako, da se zniža navzgor omejena neto 
cena.  
 

Mejna neto cena, ki je v 4. poglavju Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji določena na 0,3950 EUR/Sm3, se s Spremembami vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 3 
zniža tako, da bo prodajalec skladno s pogoji določenimi v Vsebini in pogojih za sodelovanje v akciji vsem kupcem, ki bodo izpolnjevali pogoje za sodelovanje v tej akciji, v 
obdobju od vključno 1. 6. 2013 do vključno 31. 12. 2014 zagotavljal pogodbeno ceno zemeljskega plina, ki bo vedno enaka ali nižja od mejne neto cene 0,3555 EUR/Sm3. To 
pomeni naslednje: če bo neto cena iz cenika, ki bo javno objavljen skladno s Splošnimi pogoji: 

- enaka ali višja od zgoraj navedene mejne neto cene, bo pogodbena cena enaka mejni neto ceni, 
- nižja od zgoraj navedene mejne neto cene, bo pogodbena cena enaka neto ceni iz javno objavljenega cenika. 

 
Zgoraj navedena mejna neto cena in neto cena iz javno objavljenega cenika ne vključujeta davka na dodano vrednost (DDV), trošarine na zemeljski plin, stroškov za uporabo 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina, dodatkov in prispevkov k uporabi distribucijskih omrežij zemeljskega plina, ter drugih dajatev in prispevkov, določenih s strani države.  
 
Spremembe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 3 avtomatično veljajo tudi za vse obstoječe kupce - gospodinjske odjemalce z letno porabo do 70.000 Sm3, ki so 
veljavno pristopil k Akciji »Brez podražitev do konca leta 2014« (to je skladno z Vsebino in pogoji za sodelovanje v akciji »Brez podražitev do konca leta 2014« z dne 30. 11. 
2012), in sicer na način kot je določeno v nadaljevanju tega odstavka. Glede na to, da so ugodnosti, ki izhajajo iz Spremembe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 3 
ugodnejše kakor ugodnosti, ki izhajajo iz Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji, bo prodajalec obstoječemu kupcu – gospodinjskemu odjemalcu z letno porabo do 70.000 
Sm3, ki je veljavno pristopil k Akciji »Brez podražitev do konca leta 2014«, od vključno dne 1. 6. 2013 dalje avtomatično priznal ugodnosti, ki izhajajo iz Sprememb Vsebine in 
pogojev za sodelovanje v akciji št. 3. Če ta kupec ne želi koristiti ugodnosti, ki izhajajo iz  Sprememb Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 3, mora o tem pisno obvestiti 
prodajalca, in sicer tako, da bo pisno obvestilo do vključno dne 20. 6. 2013 v originalu dostavljeno prodajalcu (bodisi na njegov sedež bodisi v katerokoli njegovo organizacijsko 
enoto) ter bo imelo veljaven podpis kupca. V tem primeru velja, da za tega kupca ostajajo še naprej v veljavi določila Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji »Brez podražitev 
do konca leta 2014«  z dne 30. 11. 2012. 
 

 

 

3. KONČNE DOLOČBE 
 
Spremembe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji »Brez podražitev do konca leta 2014« št. 3 veljajo od 1. 6. 2013 do vključno 31. 12. 2014 oziroma do morebitne objave 
predčasnega preklica s strani prodajalca, glede možnosti sodelovanja novih kupcev po preklicu, zaradi predčasne odprodaje za namene akcije omejenih zakupljenih količin 
zemeljskega plina. Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji so skupaj s Spremembami Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 2 in Spremembami Vsebine in pogojev za 
sodelovanje v akciji št. 3 sestavni del Pogodbe o oskrbi odjemalca z zemeljskim plinom in veljajo, če so izpolnjeni pogoji za sodelovanje. Spremembe Vsebine in pogoje za 
sodelovanje v akciji št. 3 sprejme uprava prodajalca in jih objavi na spletni strani prodajalca. Vse ostale določbe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji »Brez podražitev do 
konca leta 2014«, ki s Spremembami Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji »Brez podražitev do konca leta 2014« št. 3 niso spremenjene, ostajajo v veljavi. 
 
Uprava družbe 
GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. 
 
Vrbina, dne 31. 5. 2013 
 

 

  

http://www.poceniplin.si/


 
 
 

 
Spremembe Vsebine in pogoji za sodelovanje v akciji 

Brez podražitev do konca leta 2014 za gospodinjske odjemalce  
priključene na distribucijsko omrežje zemeljskega plina z letno porabo do 70.000 Sm3 

št. 4 

 
 

4. UVODNA DOLOČILA 
 
Spremembe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji »Brez podražitev do konca leta 2014 za gospodinjske odjemalce« št. 4 (v nadaljevanju: Spremembe Vsebine in pogojev 
za sodelovanje v akciji št. 4) opredeljujejo spremembe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji »Brez podražitev do konca leta 2014 za gospodinjske odjemalce« (v 
nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji). Na osnovi Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji in Sprememb Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 4 bo 
prodajalec GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. (v nadaljevanju: prodajalec) vsem tistim kupcem, ki bodo izpolnjevali pogoje za sodelovanje v tej akciji, priznal 
ugodnosti, ki izhajajo iz določb Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji in Sprememb Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 4. Določila Sprememb Vsebine in pogojev 
za sodelovanje v akciji št. 4 se smiselno uporabljajo skupaj z določili Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji in določili Splošnih pogojev družbe GEN-I, trgovanje in prodaja 
električne energije, d.o.o. za oskrbo odjemalcev z zemeljskim plinom (v nadaljevanju: Splošni pogoji). Če se določila Vsebine in pogojev za sodelovanje v  akciji skupaj s 
Spremembami Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 4 na eni strani ter določila Splošnih pogojev na drugi strani razlikujejo, prevladajo zgolj za potrebe akcije »Brez 
podražitev do konca leta 2014 za gospodinjske odjemalce« določila Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji skupaj s Spremembami Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji 
št. 4. Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji, Spremembe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 4 ter Splošni pogoji so na voljo na sedežu prodajalca ter na spletni strani 
www.poceniplin.si. 
 

5. VSEBINA SPREMEMB AKCIJE 
 
S Spremembami vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 4 se spreminja Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji v 4. poglavju tako, da se zniža navzgor omejena neto 
cena.  
 

Mejna neto cena, ki je v 4. poglavju Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji na podlagi spremembe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji »Brez podražitev do konca leta 
2014« št. 3 z dne 31. 5. 2013 določena na 0,3555 EUR/Sm3, se s Spremembami vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 4 zniža tako, da bo prodajalec skladno s pogoji 
določenimi v Vsebini in pogojih za sodelovanje v akciji vsem kupcem, ki bodo izpolnjevali pogoje za sodelovanje v tej akciji, v obdobju od vključno 1. 10. 2013 do vključno 31. 12. 
2014 zagotavljal pogodbeno ceno zemeljskega plina, ki bo vedno enaka ali nižja od mejne neto cene 0,3530 EUR/Sm3. To pomeni naslednje: če bo neto cena iz cenika, ki bo 
javno objavljen skladno s Splošnimi pogoji: 

- enaka ali višja od zgoraj navedene mejne neto cene, bo pogodbena cena enaka mejni neto ceni, 
- nižja od zgoraj navedene mejne neto cene, bo pogodbena cena enaka neto ceni iz javno objavljenega cenika.  

 
Zgoraj navedena mejna neto cena in neto cena iz javno objavljenega cenika ne vključujeta davka na dodano vrednost (DDV), trošarine na zemeljski plin, stroškov za uporabo 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina, dodatkov in prispevkov k uporabi distribucijskih omrežij zemeljskega plina, ter drugih dajatev in prispevkov, določenih s strani države.  
 
Spremembe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 4 avtomatično veljajo tudi za vse obstoječe kupce - gospodinjske odjemalce z letno porabo do 70.000 Sm3, ki so 
veljavno pristopil k Akciji »Brez podražitev do konca leta 2014 za gospodinjske odjemalce« (to je skladno z Vsebino in pogoji za sodelovanje v akciji »Brez podražitev do konca 
leta 2014 za gospodinjske odjemalce« z dne 30. 11. 2012), in sicer na način kot je določeno v nadaljevanju tega odstavka. Glede na to, da so ugodnosti, ki izhajajo iz Spremembe 
Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 4 ugodnejše kakor ugodnosti, ki izhajajo iz Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji, bo prodajalec obstoječemu kupcu – 
gospodinjskemu odjemalcu z letno porabo do 70.000 Sm3, ki je veljavno pristopil k Akciji »Brez podražitev do konca leta 2014 za gospodinjske odjemalce«, od vključno dne 1. 10. 
2013 dalje avtomatično priznal ugodnosti, ki izhajajo iz Sprememb Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 3. V kolikor ta kupec ne želi koristiti ugodnosti, ki izhajajo iz  
Sprememb Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 4, mora o tem pisno obvestiti prodajalca, in sicer tako, da bo pisno obvestilo do vključno dne 20. 10. 2013 v originalu 
dostavljeno prodajalcu (bodisi na njegov sedež bodisi v katerokoli njegovo organizacijsko enoto) ter bo imelo veljaven podpis kupca. V tem primeru velja, da za tega kupca 
ostajajo še naprej v veljavi določila Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji »Brez podražitev do konca leta 2014 za gospodinjske odjemalce z letno porabo do 70.000 Sm3«  z 
dne 30. 11. 2012. 
 

6. KONČNE DOLOČBE 
 
Spremembe Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji »Brez podražitev do konca leta 2014 za gospodinjske odjemalce« št. 4 veljajo od 13.9.2013 do vključno 31. 12. 2014 
oziroma do morebitne objave predčasnega preklica s strani prodajalca, glede možnosti sodelovanja novih kupcev po preklicu, zaradi predčasne odprodaje za namene akcije 
omejenih zakupljenih količin zemeljskega plina. Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji so skupaj s Spremembami Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 2 in 
Spremembami Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji št. 4 sestavni del Pogodbe o oskrbi odjemalca z zemeljskim plinom in veljajo, če so izpolnjeni pogoji za sodelovanje. 
Spremembe Vsebine in pogoje za sodelovanje v akciji št. 4 sprejme uprava prodajalca in jih objavi na spletni strani prodajalca. Vse ostale določbe Vsebine in pogojev za 
sodelovanje v akciji »Brez podražitev do konca leta 2014 za gospodinjske odjemalce«, ki s Spremembami Vsebine in pogojev za sodelovanje v akciji »Brez podražitev do konca 
leta 2014 za gospodinjske odjemalce« št. 4 niso spremenjene, ostajajo v veljavi. 
 
Uprava družbe 
GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. 
Vrbina, dne 13. 9. 2013 
 

http://www.poceniplin.si/

