
 

Splošni pogoji paketa »OSNOVNI MP«   

 

SPLOŠNI POGOJI PAKETA OSNOVNI MP 

 

1. Uvodna določila 
 

Splošni pogoji paketa OSNOVNI MP (v nadaljevanju Splošni pogoji OSNOVNI MP) družbe ADRIAPLIN d.o.o. (v nadaljevanju 

dobavitelj) urejajo odnos med dobaviteljem in odjemalcem z namenom zagotavljanja enakega cenovnega nivoja kot je bil pred 

pripojitvijo družbe Mestni plinovodi d.o.o. in so sestavni del Pogodbe o dobavi zemeljskega plina. Splošni pogoji OSNOVNI MP 

veljajo poleg Splošnih pogojev ADRIAPLIN d.o.o. za dobavo zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce in male poslovne 

odjemalce oziroma Splošnih pogojev ADRIAPLIN d.o.o. za dobavo zemeljskega plina (v nadaljevanju Splošni pogoji). V paket 

OSNOVNI MP so uvrščeni vsi odjemalci, ki so imeli s podjetjem Mestni plinovodi d.o.o. na dan 8.5.2018 veljavno osnovno ceno 

zemeljskega plina na nivoju 0,04016 €/kWh (brez DDV).  

 

2. Opredelitev pojmov 
 

V teh Splošnih pogojih OSNOVNI MP uporabljeni izrazi pomenijo: 

- Cena zemeljskega plina: Cena zemeljskega plina znaša 0,04016 €/kWh (brez DDV). Cena ne vsebuje dodatkov k ceni 

zemeljskega plina predpisanih s strani države ter stroškov in prispevkov za dostop do omrežja in DDV.  

- Obdobje veljavnosti cene zemeljskega plina: do 31.12.2019. 

- Paket: je prodajni paket za odjemalce, ki so imeli s podjetjem Mestni plinovodi d.o.o. na dan 8.5.2018 veljavno osnovno ceno 

zemeljskega plina na nivoju 0,04016 €/kWh (brez DDV);  

- Splošni pogoji paketa so na razpolago na sedežu podjetja in v informacijskih pisarnah ADRIAPLIN, objavljeni so tudi na spletni 

strani: www.adriaplin.si. 

3. Sklenitev in začetek uporabe paketa OSNOVNI MP  
 

Odjemalcem bo dobavitelj obračunal zemeljski plin za paket OSNOVNI MP od 1.6.2018 do 31.12.2019. S 1.1.2020 naprej bo 

dobavitelj gospodinjskim odjemalcem obračunaval zemeljski plin po vsakokrat objavljeni ceni osnovne ponudbe zemeljskega plina 

za gospodinjstva, malim poslovnim odjemalcem oz. poslovnim odjemalcem pa po vsakokrat veljavnem ceniku za poslovne oz. male 

poslovne odjemalce, kar bo objavljeno na spletni strani: www.adriaplin.si. 

4. Pravno obvestilo 
 

Odjemalec lahko odstopi od Pogodbe o dobavi brez odpovednega roka in brez obveznosti plačila pogodbene kazni.  

5. Končne določbe 
 

V kolikor Splošni pogoji OSNOVNI MP posameznega vprašanja ne urejajo, se uporabljajo Splošni pogoji. Če splošni pogoji OSNOVNI 

MP posamezna vprašanja urejajo drugače kot Splošni pogoji, se uporabljajo Splošni pogoji OSNOVNI MP. 

Ti splošni pogoji se uporabljajo od 1.6.2018 dalje. 

 

 

Ljubljana 9.5.2018 
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