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SPREMEMBA ŠT. 1 SPLOŠNIH POGOJEV ZA PRODAJO IN NAKUP ZEMELJSKEGA PLINA 
 
 
1. UVODNA POJASNILA 

Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. (v nadaljevanju: dobavitelj) je dne 30. 1. 2017 izdalo Splošne pogoje za prodajo in 
nakup zemeljskega plina (v nadaljevanju: Splošni pogoji).  

Sprememba št. 1 Splošnih pogojev določa spremembo 3. točke: »Obveznosti dobavitelja in odjemalca«,  6. točke: »Obračun, 
števčna stanja in plačevanje«, 7. točke: »Cene«, 11. točke: »Prenehanje pogodbe«, 13. točke: »Sprememba cen in splošnih 
pogojev za prodajo«  in 14. točke: »Končne določbe«. 

   
2. SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV ZA PRODAJO IN NAKUP ZEMELJSKEGA PLINA 

 
a) Dobavitelj spreminja 3. točko: »Obveznosti dobavitelja in odjemalca« v delu, ki se nanaša na 1. odstavek, kot sledi: 

Dobavitelj se zavezuje, da bo odjemalcu prodajal, odjemalec pa, da bo prevzemal zemeljski plin na način in pod pogoji, določenimi 
s Splošnimi pogoji za prodajo, Cenikom Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o. za dobavo zemeljskega plina (v nadaljevanju: 
Cenik), Cenikom storitev Energetike Ljubljana (v nadaljevanju: Cenik storitev) in Pogodbo, razen v primerih višje sile in izpadov 
oziroma ukrepov, na katere odjemalec in dobavitelj ne moreta vplivati, ter v ostalih primerih, določenih v veljavnem zakonu s 
področja energetike, podzakonskih predpisih s tega področja in splošnih pogojih ODS. Odjemalec se obvezuje, da bo pravočasno, 
v rokih zapadlosti, poravnal vse finančne obveznosti z naslova prodanega zemeljskega plina, uporabe omrežij, zakonsko 
predpisanih dajatev in prispevkov in ostalih storitev dobavitelja, dobavitelju pravočasno posredoval podatke in ga obveščal o vseh 
spremembah, kot je določeno s Splošnimi pogoji za prodajo, in o vseh okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnjevanje pogodbenih 
pravic in obveznosti ter dobavitelja obvestil v primeru, da ne prejme računa do 25. dne v mesecu.   
 
 
b) Dobavitelj spreminja 6. točko: »Obračun, števčna stanja in plačevanje« v 2. in 3. odstavku, kot sledi: 

Za odjemna mesta, ki imajo letno odčitovalno periodo merilnih naprav, to je od vključno odjemne skupine CDK2 do vključno CDK6, 
bo dobavitelj izdajal račune mesečno. 

 

Za odjemna mesta, razvrščena v odjemno skupino CDK1, bo dobavitelj izdal račune na tri mesece na podlagi sporočenega stanja 
merilne naprave ali ocenjene porabe. Ocenjena poraba se določi na osnovi obremenitvenega profila odjemnega mesta.  

 

v delu, ki se nanaša na zadnji stavek 5. odstavka: 

 

Izredni obračun na zahtevo kupca dobavitelj zaračuna po Ceniku storitev, objavljenem na dobaviteljevi spletni strani 
www.bivanjudajemoutrip.si in njegovih prodajnih mestih. 

 

v delu, ki se nanaša na 6. odstavek: 

Odjemalec lahko dobavitelju na geografskem območju Občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, 
Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer zadnjih 5 dni v mesecu sporoči 
stanje merilne naprave na posameznem odjemnem mestu. Na podlagi tako sporočenega stanja bo dobavitelj kupcu izstavil račun. 
Dobavitelj ni dolžan upoštevati stanja merilne naprave, če upravičeno meni, da števčno stanje ni pravilno ali je sporočeno izven 
roka, navedenega v tem odstavku. V primeru, da je stanje merilne naprave sporočeno izven roka, navedenega v tem odstavku, 
dobavitelj lahko upošteva sporočeno stanje merilne naprave le v primeru, da stanje ni starejše od tri dni. Izredni obračun na zahtevo 
kupca dobavitelj zaračuna po Ceniku storitev, objavljenem na dobaviteljevi spletni strani www.bivanjudajemoutrip.si in njegovih 
prodajnih mestih.  

 

in v delu, ki se nanaša na 8. odstavek:  

Za nepravočasna plačila lahko dobavitelj zaračunava zamudne obresti, stroške opominjanja in izterjave.  V kolikor dobavitelj 
navedene stroške zaračunava, to obračuna po cenah, kot so določene v Ceniku storitev. 
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c) Dobavitelj spreminja 7. točko: »Cene« v delu, ki se nanaša na 1., 2. in 3. odstavek, kot sledi: 

Cene za dobavljeni zemeljski plin so navedene v Ceniku. Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, trošarina 
za zemeljski plin, prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov  energije ter v soproizvodnji 
z visokim izkoristkom ter 22 % DDV so navedeni v Ceniku. Cene dodatnih storitev ter stroški opominjanja in izterjave so določene 
v Ceniku storitev. Vse cene in ceniki so objavljeni na spletnih straneh www.energetika-lj.si in www.bivanjudajemoutrip.si ter na 
prodajnih mestih dobavitelja. Cena za uporabo omrežja (omrežnina) in prispevek za energetsko učinkovitost, ki ju obračuna ODS, 
so določeni v podzakonskih aktih in objavljeni na spletni strani Agencije RS za energijo www.agen-rs.si in v Uradnem listu.  

Dobavitelj obračunava trošarino, prispevke in ostale dajatve ter DDV, ki jih predpisuje država skladno z zakonom in drugimi 
podzakonskimi predpisi. Dobavitelj o njihovi spremembi obvesti kupca naknadno, in sicer na hrbtni strani oziroma na prilogi 
računa, na katerem je ta sprememba upoštevana, ali na spletni strani dobavitelja. Stroški vseh teh postavk bremenijo kupca in 
njihova sprememba ne pomeni spremembe cen za dobavljeni zemeljski plin iz Cenika.  

 

Prodajne skupine (PS) so oblikovane glede na zakupljeno letno zmogljivost. Uvrstitev v ustrezno prodajno skupino znotraj cenika 
bo dobavitelj za odjemalca z zakupljeno letno zmogljivostjo do 1.300.000 kWh/leto izvedel na podlagi uvrstitve odjemalca v odjemno 
skupino (CDK) s strani ODS.   
 
 
d) Dobavitelj spreminja 11. točko »Prenehanje pogodbe« v delu, ki se nanaša na 1. in 2. odstavek (sedaj 3.) ter dodaja 
novi 2. odstavek, kot sledi: 
 
Odjemalec lahko zaradi zamenjave dobavitelja, odklopa z distribucijskega omrežja na lastno željo ali zaradi spremembe lastništva 
odjemnega mesta pisno odstopi od pogodbe sklenjene za nedoločen čas brez odpovednega roka. Odstop začne veljati z dnem 
popisa stanja plinomera, pri čemer si dobavitelj pridržuje pravico upoštevati števčno stanje na podlagi podatkov, pridobljenih s 
strani ODS, ki je v skladu z zakonom, ki ureja energetiko, pristojen za izvajanje meritev na odjemnih mestih.  V primeru odstopa 
zaradi spremembe dobavitelja začne odstop veljati, ko odjemalec zamenja dobavitelja skladno z zakonom, ki ureja energetiko in  
sistemskimi obratovalnimi navodili, izdanimi s strani ODS.  

 

V primeru sklepanja pogodb na daljavo, kot to določa zakon, ki ureja varstvo potrošnikov, ima gospodinjski odjemalec oziroma 
plačnik, ki je potrošnik, skladno z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov, pravico odstopiti od Pogodbe v roku 14 (štirinajstih) dni 
od sklenitve Pogodbe brez navedbe razlogov. Pogoji za tak odstop od pogodbe so urejeni v Navodilih odjemalcem za pravico 
odstopa od pogodbe sklenjene na daljavo, ki so sestavni del teh Splošnih pogojev in ki so dostopna na spletni strani dobavitelja 
www.bivanjudajemoutrip.si.   

 

V kolikor odstop od Pogodbe učinkuje prej kot eno leto po sklenitvi Pogodbe, lahko dobavitelj, razen v primeru iz prejšnjega 
odstavka, zaračuna odjemalcu nadomestilo za povzročeno škodo oziroma lahko v primeru, da Splošni pogoji za prodajo, pogoji 
akcije ali paketa tako določajo, zahteva povrnitev ugodnosti, ki jo je odjemalec prejel. Če ni v Pogodbi drugače določeno, znaša 
nadomestilo za povzročeno škodo zaradi neprevzetega zemeljskega plina 5 % predvidene letne pogodbene vrednosti, ugotovljene 
na osnovi pogodbenih količin in veljavne cene za dobavo zemeljskega plina na dan odpovedi Pogodbe. 

 

e) Dobavitelj spreminja 13. točko: »Sprememba cen in Splošnih pogojev za prodajo« v delu, ki se nanaša na 1. 
odstavek, kot sledi: 

Sprememba cene: Dobavitelj bo odjemalca o spremembi cene za dobavo zemeljskega plina pisno obvestil najpozneje s prvim 
naslednjim izdanim računom po spremembi cene. V kolikor odjemalec v roku trideset dni po prejemu obvestila o spremembi cene 
pisno ne ugovarja, se šteje, da jo je sprejel, v nasprotnem primeru mora pisno odpovedati Pogodbo najkasneje v roku trideset dni 
po prejemu obvestila o spremembi cen, brez odpovednega roka in brez plačila nadomestila. V kolikor sprememba cene ne sovpada 
z zaključkom obračunskega obdobja, ODS ne odčita stanja plinomera. V kolikor se spremeni katera izmed postavk, ki jih dobavitelj 
obračunava skladno z zakonodajo in jih ne določa sam (cena za uporabo omrežij, trošarina in druge dajatve v državi), sprememba 
teh cen ni razlog za odpoved Pogodbe.   
 

f) Dobavitelj spreminja 14. točko »Končne določbe« v delu, ki se nanaša na 6. in 7. odstavek, kot sledi: 

Splošni pogoji za prodajo veljajo od 01. 01. 2021 dalje do preklica in se uporabljajo za vse že sklenjene in v bodoče sklenjene 
Pogodbe. Te Splošne pogoje za prodajo izdaja Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. in so objavljeni na spletni strani 
dobavitelja www.energetika-lj.si in www.bivanjudajemoutrip.si.   

 JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. 
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