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1. UVODNE UGOTOVITVE 

Namen te pogodbe je ureditev pravic in obveznosti prodajalca in kupca v zvezi z dobavo zemeljskega plina, vse skladno z določili te pogodbe (v nadaljevanju: 

pogodba) in Splošnimi 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), ki se z vsakokrat veljavnim cenikom 

uporabljajo skupaj s to pogodbo. Kupec izrecno izjavlja, da je seznanjen s SP in se z njimi strinja. 

 
2. PREDMET POGODBE IN ODJEMNO MESTO 

Predmet te pogodbe je dobava zemeljskega plina kupcu za naslednje odjemno mesto: 
 

Št. odjemnega mesta 
 

Geografsko distribucijsko območje 

Naslov 
(naslov odjemnega mesta) 

 
Obstoječi dobavitelj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

*V primeru razhajanj med podatki o odjemnem mestu, navedenimi v tej pogodbi, in podatki, pridobljenimi s strani prodajalca od geografsko pristojnega operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina (v 

nadaljevanju: ODS), se v skladu s SP za izvajanje te pogodbe kot merodajni podatki upoštevajo tisti podatki, ki jih posreduje ODS. Na podlagi podatkov, pridobljenih s strani ODS, se izvede tudi uvrstitev odjemnega 

mesta kupca v ustrezno odjemno skupino in s tem uporabi ustrezen cenik zemeljskega plina. Podatek o uvrstitvi odjemnega mesta v odjemno skupino je v tej pogodbi informativne narave, saj se upošteva uvrstitev v 

odjemno skupino kot jo izvede ODS skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi. 

 

3. CENE IN PLAČILNI POGOJI 

Prodajalec bo kupcu zaračunaval dobavljen zemeljski plin in ostale storitve po cenah iz cenika in skladno s SP. Prodajalec bo kupcu izstavljal račune za 

dobavljeni zemeljski plin skladno s SP. Kupec mora plačati račune za dobavljeni zemeljski plin v roku in na način, določen v SP. 

 
4. VELJAVNOST IN TRAJANJE POGODBE 

Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, dobava pa se prične z dnem izvedbe menjave dobavitelja s strani ODS, skladno s predpisi. Ta 

pogodba je sklenjena za nedoločen čas in lahko preneha skladno s SP. 

 
5. NASLOV ZA POŠILJANJE RAČUNOV 

Prodajalec bo pošto pošiljal kupcu na način, določen s SP. V kolikor kupec spodaj v tej točki vpiše naslovnika in naslov, na katerega naj prodajalec pošilja račune, 

bo prodajalec na ta naslov pošiljal samo račune, ostalo pošto (opomine in podobno) pa bo kupcu pošiljal na način, določen s SP. 

 

Ime in priimek naslovnika za prejemanje računov ter naslov: 

 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 

 

6. POOBLASTILO IN IZJAVA KUPCA 

a. Kupec pooblašča prodajalca, da v njegovem imenu in za njegov račun: 

- zahteva in uredi prekinitev (odpoved) obstoječe pogodbe o dobavi skladno z veljavnimi (splošnimi) pogoji za dobavo zemeljskega plina obstoječega 

dobavitelja, ki je naveden v 2. točki te pogodbe. Kupec izrecno izjavlja, da se zaveda posledic prekinitve oziroma prenehanja, ki izhajajo iz pogodbe o dobavi 

zemeljskega plina z obstoječim dobaviteljem in njenih dodatkov, ter da prodajalec iz tega naslova ne more imeti nobenih stroškov niti ne nosi kakršne koli 

druge odgovornosti, kupec pa bo samostojno urejal morebitna sporna vprašanja z obstoječim dobaviteljem; 

- ureja in vodi celoten postopek menjave dobavitelja pri ODS ter ureja in vodi postopek urejanja števčnih stanj pri ODS (na ODS posreduje odčitke merilne 

naprave, ki jih kupec sporoči prodajalcu za potrebe obračuna zemeljskega plina in obračuna stroškov uporabe omrežja ipd.). Kupec se zaveda dejstva, da ima 

ODS pravico validirati sporočen odčitek merilne naprave, torej potrditi, ali sporočen odčitek odraža dejansko porabljeno količino zemeljskega plina na tej  
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merilni napravi. Če ODS ugotovi, da sporočen odčitek ne odraža dejansko porabljene količine zemeljskega plina, si prodajalec pridržuje pravico, da odčitka ne 

upošteva. Kupec se zaveda dejstva, da ODS ni dolžan upoštevati sporočenih odčitkov merilne naprave. V kolikor ODS skladno s predpisi zahteva sklenitev  

dogovora o sporočanju odčitkov merilne naprave, kupec pooblašča prodajalca, da v imenu in za račun kupca z ODS sklene tovrstni dogovor. Kupec pooblašča 

prodajalca za izvedbo vsega potrebnega za izvajanje pogodbe o dobavi pri ODS, vključno s posredovanjem vseh podatkov, navedenih v pogodbi, pripravo, 

izpolnitvijo ter podpisom izjav in podobnega, kar bi zahteval ODS in se nanaša na kupca. Kupec bo prodajalcu v predpisanih rokih posredoval vse podatke, ki 

jih bo ODS zahteval od prodajalca. Hkrati kupec priznava vsa opravila prodajalca v kupčevem imenu v času veljavnosti pogodbe za pravno veljavna; 

- sklene z ODS pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja za odjemno mesto iz te pogodbe ter uredi vse potrebno v zvezi s tem. Če se izkaže potreba, v 

njegovem imenu in za njegov račun pri ODS uredi spremembo k u p c a  že sklenjene pogodbe o dostopu oziroma uredi spremembo/sklenitev  

nove pogodbe o dostopu, in sicer za odjemno mesto iz te pogodbe, ter vse potrebno v zvezi s tem. 

 

b. Kupec se strinja, da ODS posreduje prodajalcu podatke o porabi zemeljskega plina za zadnjih 12 mesecev, vse podatke o merilni napravi (plinomeru), ki so 

potrebni za obračun tarifne postavke za izvajanje meritev (faktor velikosti, tip merilne naprave in faktor uporabe temperature ali tlaka, lastništvo merilne 

naprave, kdo vzdržuje in umerja merilne naprave,…), ter omogoči prodajalcu dostop do merilnih in obračunskih podatkov za odjemno mesto, ki je predmet 

pogodbe. Kupec prodajalca pooblašča za dostop do baze podatkov (evidence odjemnih oziroma merilnih mest) o kupcu in kupčevem odjemnem mestu, ki jo 

vodi ODS. 
 

c. Kupec daje soglasje za plačevanje uporabe omrežja s strani prodajalca GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Vrbina 17, SI-8270 Krško 

skladno z določili vsakokrat veljavnih predpisov in SP. Prodajalec bo kupcu skladno in pod pogoji iz SP stroške uporabe omrežja zaračunal skupaj s stroški 

zemeljskega plina. Če kupec ni imetnik soglasja za priključitev, mora prodajalcu dostaviti soglasje imetnika soglasja za priključitev, skladno z zahtevami 

pristojnega ODS, in sicer tako za sklenitev pogodbe o dobavi kot tudi za plačevanje stroškov uporabe omrežja s strani prodajalca, skladno s SP. Med stroške 

uporabe omrežja se za namen te točke štejejo tudi vse dajatve, določene s strani države, ki jih kupec skladno s predpisi plačuje ODS-ju. 
 

d. Kupec se strinja, da prodajalec njegove osebne podatke zbira, obdeluje in shranjuje za potrebe izvajanja pogodbe, neposrednega trženja in tržnih analiz. 

Kupec lahko kadar koli od prodajalca (pisno z redno pošto ali po elektronski pošti) zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke 

za namene neposrednega trženja in tržnih analiz. Kupec se strinja, da prodajalec posreduje njegove osebne podatke za izvajanje postopkov iz 6. točke 

pogodbe in zakonsko upravičenim subjektom ter da resničnost in spremembe osebnih podatkov preverja pri pristojnih organih. Vse osebne podatke bo 

prodajalec varoval v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. 

 
7. OSTALE DOLOČBE 

Pogodbeni stranki bosta pri izvajanju določil te pogodbe smiselno upoštevali tudi morebitne spremembe pogodbe na podlagi s strani prodajalca objavljenih akcij, 

veljavnih v posameznem obdobju, v kolikor bo kupec izpolnjeval pogoje za sodelovanje v skladu z vsakokratno objavljeno vsebino in pogoji posamezne akcije ter 

bo k akciji tudi veljavno pristopil. Morebitne spremembe te pogodbe na podlagi tovrstnih akcij štejejo kot priloga te pogodbe. 

Pogoji dostopa do distribucijskega omrežja zemeljskega plina niso predmet te pogodbe in jih kupec ureja z ODS. 

Podatki o javnih dajatvah, določenih s strani države, in o njihovi višini ter druge informacije, ki jih mora prodajalec skladno s predpisi sporočati na svoji spletni 

strani, se nahajajo na spletni strani www.poceniplin.si. 

 
8. KONČNE DOLOČBE 

Pogodbeni stranki si bosta prizadevali sporazumno reševati morebitna nesoglasja. V primeru, da to ni mogoče, je za reševanje spora pristojno sodišče, in sicer 

krajevno pristojno sodišče, ki je pristojno skladno z zakonodajo. 

V primeru, da ni dosežena raven kakovosti storitev iz pogodbe, je prodajalec odgovoren skladno z določili obligacijskega zakonika, pri čemer pa je odgovornost za 

lahko malomarnost pri pogodbi, sklenjeni s poslovnim odjemalcem, vnaprej izključena. 

Prodajalec bo kupca obvestil o spremembi cene zemeljskega plina in o spremembi SP skladno z določili SP. Kupec ima pravico do odstopa od pogodbe, če se ne 

strinja s spremembo cene, oziroma, če se ne strinja s spremenjenimi SP, vse pod pogoji, določenimi v SP. 

Pravica in način odpovedi oziroma odstopa od pogodbe sta določena v SP. Odpoved oziroma odstop od pogodbe je za kupca brezplačen, kar pa ne izključuje 

kupčeve obveznosti poravnave računov, izstavljenih s strani prodajalca, morebitne kupčeve odškodninske odgovornosti ter drugih obveznosti, ki jih ima do 

prodajalca, vključno z morebitno obveznostjo plačila iz naslova predčasnega odstopa od pogodbe (v kolikor je v pogodbi določena obveznost takega plačila), 

skladno s predpisi. V primeru prenehanja pogodbe mora kupec skleniti novo pogodbo o dobavi in izvesti postopek menjave dobavitelja. Če kupec nima sklenjene 

pogodbe o dobavi, mu lahko ODS izvede odklop zemeljskega plina skladno s predpisi; kupec, ki izpolnjuje pogoje, ima pravico do nujne oskrbe, o čemer mora 

kupec obvestiti ODS. Kupec izjavlja, da je seznanjen s svojimi pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz veljavnih predpisov ODS, v katerih so določeni pogoji za 

dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja. 

Kupec, ki je gospodinjski odjemalec, ima pravico v 14 (štirinajstih) dneh od dne sklenitve pogodbe, pisno odstopiti od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti 

razlog za svojo odločitev, skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 20/98 s spremembami). Če bi kupec, ki je gospodinjski odjemalec, od 

prodajalca izrecno zahteval, da se dobava začne znotraj 14-dnevnega roka iz prejšnjega stavka in bi bila na podlagi te zahteve s strani ODS izvedena menjava 

dobavitelja (to je začela bi se dobava s strani prodajalca), mora kupec v primeru odstopa od pogodbe v 14-dnevnem odstopnem roku prodajalcu plačati vse 

stroške odjema zemeljskega plina v znesku, ki je sorazmeren z dobavami, opravljenimi do trenutka, ko je kupec prodajalca obvestil o odstopu od pogodbe. Pri 

tem prodajalec kupca opozarja, da odločitev o dejanskem začetku dobave s strani prodajalca, skladno s predpisi sprejme ODS in, glede na navedeno, prodajalec 

sam ne more vplivati na dejanski začetek dobave. Kupec, ki je gospodinjski odjemalec, je zaščiteni odjemalec, skladno s predpisi.  

Kupec s podpisom te pogodbe izjavlja, da je prejel in je seznanjen z dokumenti iz uvodnih ugotovitev te pogodbe. S podpisom te pogodbe prenehajo veljati vse 

prejšnje pogodbe ali kakršni koli dogovori. Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod. 

 
 

 
  NOVA GORICA, dne ___________________   _______________, dne ___________________ 
 
  Prodajalec:   Kupec: 
  Po pooblastilu uprave: 
  mag. Andrej Šajn 

        
_______________________________________ 
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