
 

SPREMEMBA VSEBINE IN POGOJEV AKCIJE »BODI AKTIVEN, ZMANJŠAJ RAČUN- JESEN 2012« - september 2014 

1. UVODNA DOLOČILA 

Sprememba Vsebine in pogojev akcije »Bodi aktiven, zmanjšaj račun- jesen 2012« - september 2014 natančno spreminja in 
dopolnjuje Vsebino in pogoje za sodelovanje gospodinjskih odjemalcev v akciji »Bodi aktiven, zmanjšaj račun – jesen 2012« z 
dne 29.10.2012 (v nadaljevanju: akcija). Dobavitelj JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (v nadaljevanju: 
Energetika Ljubljana) bo vsem odjemalcem, ki bodo izpolnjevali pogoje za sodelovanje v akciji, priznala ugodnosti določene v 
Vsebini in pogojih akcije z dne 29.10.2012 ter Spremembah Vsebine in pogojev akcije »Bodi aktiven, zmanjšaj račun- jesen 
2012«, ki so objavljeni na spletni strani www.energetika-lj.si.  

2. POGOJI SODELOVANJA V AKCIJI  

S Spremembo Vsebine in pogojev akcije »Bodi aktiven, zmanjšaj račun- jesen 2012« - september 2014 se spremenita drugi in 
tretji odstavek 3. točke Pogoji sodelovanja v akciji: 
"Akcijski produkt je namenjen gospodinjskim odjemalcem (v nadaljevanju: odjemalci), ki imajo individualno odjemno 
mesto v prodajni skupino PS1 do PS5 in izpolnjujejo enega od spodaj navedenih pogojev:  
- Odjemalec že ima že sklenjeno pogodbo o oskrbi zemeljskega plina z Energetiko Ljubljana ali pogodbo o dobavi 

zemeljskega plina z Energetiko Ljubljana  
- Odjemalec bo sklenil pogodbo o oskrbi zemeljskega plina z Energetiko Ljubljana ali pogodbo o dobavi zemeljskega plina z 

Energetiko Ljubljana  

- Gospodinjski odjemalec je odjemalec, ki kupuje zemeljski plin za lastno domačo rabo, kar izključuje opravljanje 
gospodarske ali poklicne dejavnosti." 

 
V času trajanja akcije morajo:  
- odjemalci, ki so že priključeni na omrežje Energetike Ljubljana vrniti izpolnjeno in podpisano Izjavo odjemalca o 

sodelovanju v akciji na naslov ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Oddelek Prodaja, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana. S 
tem si odjemalci zagotovijo ugodnost akcijskega produkta in se zavežejo, da jim bo Energetika Ljubljana dobavljala 
zemeljski plin najmanj 12 mesecev. Popust v višini 5 % na vsakokrat veljavno neto ceno zemeljskega plina za prodajne 
skupine PS1 do PS5 se jim začne obračunavati v naslednjem mesecu po mesecu izpolnitve pogojev za sodelovanje v akciji.  

- odjemalci, ki še niso priključeni na omrežje Energetike Ljubljana poleg izpolnjene in podpisane Izjavo odjemalca o 
sodelovanju v akciji, vrniti še podpisano pogodbo o oskrbi z zemeljskim plinom, ki jo pošljejo ali osebno dostavijo na naslov 
ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Oddelek Prodaja, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana. S tem si odjemalci zagotovijo 
ugodnost akcijskega produkta in se zavežejo, da jim bo Energetika Ljubljana dobavljala zemeljski plin najmanj 12 mesecev. 
Popust v višini 5 % na vsakokrat veljavno neto ceno zemeljskega plina za prodajne skupine PS1 do PS5 se jim začne 
obračunavati v naslednjem mesecu po mesecu izpolnitve pogojev za sodelovanje v akciji.  

- odjemalci na omrežju drugega geografsko pristojnega sistemskega operaterja distribucijskega omrežja 
zemeljskega plina vrniti izpolnjeno in podpisano Izjavo odjemalca o sodelovanju v akciji, podpisano pogodbo o dobavi 
zemeljskega plina in pooblastilo ter izbrati Energetiko Ljubljana za novega dobavitelja zemeljskega plina. Vse morebitne 
dokumente (pogodba, pooblastilo, izjava odjemalca o sodelovanju v akciji) se posreduje na naslov ENERGETIKA 
LJUBLJANA d.o.o., Oddelek Prodaja, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana. S tem si odjemalci zagotovijo ugodnost 
akcijskega produkta in se zavežejo, da jim bo Energetika Ljubljana dobavljala zemeljski plin najmanj 12 mesecev. Popust v 
višini 5 % na vsakokrat veljavno neto ceno zemeljskega plina za prodajne skupine PS1 do PS5 se jim začne obračunavati v 
naslednjem mesecu po mesecu izpolnitve pogojev za sodelovanje v akciji, v kolikor je zamenjava dobavitelja ustrezno 
prijavljena in izvedena v skladu s pravili o delovanju trga z zemeljskim plinom.  

- odjemalci na omrežju drugega geografsko pristojnega sistemskega operaterja distribucijskega omrežja 
zemeljskega plina, ki imajo z Energetiko Ljubljana že podpisano pogodbo o dobavi vrniti izpolnjeno in 
podpisano Izjavo odjemalca o sodelovanju v akciji na naslov ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Oddelek Prodaja, Verovškova 
ulica 62, 1000 Ljubljana. S tem si odjemalci zagotovijo ugodnost akcijskega produkta in se zavežejo, da jim bo Energetika 
Ljubljana dobavljala zemeljski plin najmanj 12 mesecev. Popust v višini 5 % na vsakokrat veljavno neto ceno zemeljskega 
plina za prodajne skupine PS1 do PS5 se jim začne obračunavati v naslednjem mesecu po mesecu izpolnitve pogojev za 
sodelovanje v akciji." 
 

3. KONČNE DOLOČBE 

Izjava odjemalca o sodelovanju v akciji »Bodi aktiven, zmanjšaj račun - jesen 2012« ne vpliva na ostala določila iz sklenjene 
Pogodbe o oskrbi, Pogodbe o dobavi zemeljskega plina ali na Splošne pogoje za prodajo in nakup zemeljskega plina Javnega 
podjetja Energetike Ljubljana, d.o.o.    

Spremembo Vsebine in pogojev akcije »Bodi aktiven, zmanjšaj račun - jesen 2012« - september 2014 je sprejela ENERGETIKA 
LJUBLJANA d.o.o. dne 30. 9. 2014 in velja do zapolnitve razpoložljivih mest. 

Sprememba Vsebine in pogojev akcije »Bodi aktiven, zmanjšaj račun - jesen 2012« -  september 2014 je objavljena na spletni 
strani www.energetika-lj.si in na voljo na sedežu ENERGETIKE LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana. 

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. 

http://www.energetika-lj.si/

