
  
 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) ter dne 30. 11. 2020 Sprememba št. 1 Splošnih pogojev za prodajo 
in nakup zemeljskega plina. 

Sprememba št. 2 Splošnih pogojev vsebuje popravek v skladu z EZ-1 in sicer so poleg gospodinjskih odjemalcev navedeni 
tudi mali poslovni odjemalci. Sprememba v 13. točki: »Sprememba cen in Splošnih pogojev za prodajo« in 14. točke: 
»Končne določbe«. 

1. SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV ZA PRODAJO IN NAKUP ZEMELJSKEGA PLINA  
  

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

Sprememba Splošnih pogojev za prodajo: Dobavitelj bo o vsaki spremembi Splošnih pogojev za prodajo odjemalca 
obvestil na svoji spletni strani. V kolikor se sprememba Splošnih pogojev za prodajo nanaša na izpolnjevanje Pogodbe z 
gospodinjskim in/ali malim poslovnim odjemalcem, dobavitelj gospodinjske in male poslovne odjemalce s spremembo 
Splošnih pogojev za prodajo seznani trideset dni pred njihovo uveljavitvijo. Če se odjemalec ne strinja s spremenjenimi 
Splošnimi pogoji za prodajo, lahko pisno odpove Pogodbo najkasneje v roku trideset dni po začetku veljave sprememb 
Splošnih pogojev za prodajo, brez odpovednega roka in brez plačila nadomestila. V času od dneva spremembe Splošnih 
pogojev za prodajo do sklenitve pogodbe z novim dobaviteljem bo obstoječi dobavitelj odjemalcu dobavljal zemeljski plin 
po spremenjenih Splošnih pogojih za prodajo. Če dobavitelj ne prejme pisne odpovedi odjemalca v navedenem roku, se 
šteje, da je odjemalec pristal na spremembe Splošnih pogojev za prodajo.    
 

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

Splošni pogoji za prodajo veljajo od 1. 1. 2022 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.si in www.bivanjudajemoutrip.si.    
 

 JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.  
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