
1. UVODNA DOLOČILA
Splošni pogoji akcije za nove in obstoječe gospodinjske odjemalce »Preprosto po 
spletu - Pomlad 2020« (v nadaljevanju Splošni pogoji akcije Pomlad 2020), določajo 
vsebino in sodelovanje ter pogoje za sodelovanje novih in obstoječih gospodinjskih 
odjemalcev zemeljskega plina v tej akciji. Splošni pogoji akcije Pomlad 2020 
veljajo za vse nove in obstoječe gospodinjske odjemalce, ki izpolnjujejo pogoje 
za sodelovanje v tej akciji in bodo v obdobju med 13.05.2020 in 30.06.2020 z 
ADRIAPLIN d.o.o. (dobaviteljem) sklenili Pogodbo o dobavi zemeljskega plina 
za paket Preprosto po spletu - Pomlad 2020, kot je objavljen na spletni strani 
dobavitelja www.adriaplin.si.
Za vse nove in obstoječe gospodinjske odjemalce, ki bodo z dobaviteljem sklenili 
Pogodbo o dobavi zemeljskega plina za paket Preprosto po spletu – Pomlad 2020 
(v nadaljevanju: Pogodba o dobavi plina – Pomlad 2020) v času trajanja akcije 
Pomlad 2020 od 13.05.2020 do 30.06.2020, bodo veljali Splošni pogoji akcije 
Pomlad 2020, Splošni pogoji ADRIAPLIN d.o.o. za dobavo zemeljskega plina za 
gospodinjske odjemalce in male poslovne odjemalce (v nadaljevanju: Splošni 
pogoji), Splošni pogoji  poslovanja pri sklepanju pogodb na daljavo, ki so vsi dostopni 
na sedežu dobavitelja ter na www.adriaplin.si. Vsi navedeni splošni pogoji so sestavni 
del Pogodbe o dobavi plina – Pomlad 2020.
Splošni pogoji akcije Pomlad 2020 veljajo poleg Splošnih pogojev ter Splošnih 
pogojev poslovanja pri sklepanju pogodb na daljavo ter Splošnih pogojev za 
paket Preprosto po spletu – Pomlad 2020. V kolikor Splošni pogoji akcije Pomlad 
2020 posameznega vprašanja ne urejajo ali ga urejajo drugače kot Splošni pogoji 
oziroma Splošni pogoji paketa Preprosto po spletu – Pomlad 2020, se uporabljajo 
Splošni pogoji.

2. TRAJANJE AKCIJE IN POGOJI ZA VKLJUČITEV V AKCIJO
Akcija Pomlad 2020 traja od vključno 13.05.2020 do vključno 30.06.2020, kar 
pomeni, da mora  gospodinjski odjemalec z dobaviteljem do vključno 30.06.2020 
skleniti Pogodbo o dobavi plina – Pomlad 2020. Ugodnosti akcije Pomlad 2020, 
katere vsebina je razložena spodaj, pa trajajo do 31.12.2021. 
V akciji Pomlad 2020 lahko sodelujejo novi in obstoječi gospodinjski odjemalci, ki v 
času trajanja akcije Pomlad 2020 sklenejo z dobaviteljem Pogodbo o dobavi plina 
– Pomlad 2020. 

3. OPREDELITEV POJMOV
V teh Splošnih pogojih akcije Pomlad 2020 uporabljeni izrazi pomenijo:
 - Novi gospodinjski odjemalec: je gospodinjski odjemalec, ki v času akcije 

od 13.05.2020 do 30.06.2020 z dobaviteljem nima sklenjene Pogodbe 
o dobavi zemeljskega plina, in v času akcije Pomlad 2020 sklene z 
dobaviteljem Pogodbo o dobavi plina – Pomlad 2020. Novi gospodinjski 
odjemalec kupuje zemeljski plin za lastno domačo uporabo in sicer za 
ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode in ne opravlja gospodarsko ali 
poklicno dejavnost, z letnim odjemom do 50.000 kWh zemeljskega plina.

 - Obstoječi gospodinjski odjemalec: je gospodinjski odjemalec, ki ima 
v času akcije od 13.05.2020 do 30.06.2020 z dobaviteljem sklenjeno 
Pogodbo o dobavi zemeljskega plina, in v času akcije Pomlad 2020 sklene 
z dobaviteljem novo Pogodbo o dobavi plina – Pomlad 2020. Obstoječi 
gospodinjski odjemalec kupuje zemeljski plin za lastno domačo uporabo 
in sicer za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode in ne opravlja 
gospodarsko ali poklicno dejavnost, z letnim odjemom do 50.000 kWh 
zemeljskega plina.

 - Obdobje priznanega 100% popusta na ceno zemeljskega plina: od 
01.07.2020 do 30.09.2020.

 - ODS: operater distribucijskega sistema zemeljskega plina.
 - Akcijska navzgor omejena cena: najvišja cena zemeljskega plina, ki velja 

od 01.06.2020 do 31.12.2021 v okviru akcije Pomlad 2020.
 - Paket Preprosto po spletu – Pomlad 2020: je prodajni paket, ki ga ponuja 

dobavitelj, in ki ga izbere gospodinjski odjemalec, da bo lahko sodeloval 
v akciji Pomlad 2020.

 - Cena zemeljskega plina: Cena zemeljskega plina na mesečnem računu. 
Cena ne vsebuje dodatkov k ceni zemeljskega plina predpisanih s strani 
države ter stroškov in prispevkov za dostop do omrežja in DDV. 

4. UGODNOSTI AKCIJE »POMLAD 2020« 
Novim gospodinjskim odjemalcem, ki bodo do vključno 30.06.2020 podpisali 
Pogodbo o dobavi plina – Pomlad 2020, bo dobavitelj priznal 100% popust na ceno 

zemeljskega plina po akcijski navzgor zamejeni ceni v višini 0,02090 €/kWh brez 
DDV (ki ne vsebuje dodatkov k ceni zemeljskega plina predpisanih s strani države 
ter stroškov in prispevkov za dostop do omrežja), in sicer do vključno 30.09.2020. 
Popust bo novim gospodinjskim odjemalcem prvič priznan na prvem mesečnem 
računu za zemeljski plin in potem zaporedno na računih do vključno 30.09.2020 
(na računu za porabo zemeljskega plina za mesec september 2020). Popust se 
novim gospodinjskim odjemalcem obračuna samo za ceno zemeljskega plina. Na 
računih, na katerih se bo priznal popust, bo znesek za plačilo zemeljskega plina enak 
0,00 €. Znesek, od katerega se obračuna popust, je neto znesek brez obračunanega 
DDV-ja. Popust velja izključno pri znižanju cene zemeljskega plina na mesečnem 
računu, medtem ko dodatke k ceni zemeljskega plina predpisanih s strani države ter 
stroškov in prispevkov za dostop do omrežja in DDV plača gospodinjski odjemalec 
glede na obračunano porabo plina.
Dobavitelj bo novemu gospodinjskemu odjemalcu od 01.10.2020 dalje, če med 
njima ne bo prišlo do drugačnega dogovora v elektronski obliki, obračunal akcijsko 
navzgor omejeno ceno zemeljskega plina 0,02090 €/kWh brez DDV (cena ne 
vsebuje dodatkov k ceni zemeljskega plina predpisanih s strani države ter stroškov in 
prispevkov za dostop do omrežja), in sicer do 31.12.2021.   
Obstoječim gospodinjskim odjemalcem, ki bodo do vključno 30.06.2020 sklenili 
Pogodbo o dobavi plina – Pomlad 2020, bo dobavitelj obračunal akcijsko navzgor 
omejeno ceno zemeljskega plina 0,02090 €/kWh brez DDV (cena ne vsebuje 
dodatkov k ceni zemeljskega plina predpisanih s strani države ter stroškov in 
prispevkov za dostop do omrežja), in sicer za odjem od prvega dne meseca, ki sledi 
mesecu sklenitve Pogodbe o dobavi – Pomlad 2020 do 31.12.2021. 
Dobavitelj bo odjemalcu od 01.01.2022 dalje, če med njima ne bo prišlo do 
drugačnega dogovora, obračunal ceno zemeljskega plina po vsakokrat veljavnem 
ceniku za paket Preprosto po spletu za dobavo zemeljskega plina, kot bo objavljena 
na spletni strani dobavitelja. Glede spremembe bo odjemalec obveščen kot določajo 
Splošni pogoji.

5. PRAVNO OBVESTILO
Dobavitelj si pridržuje pravico kadar koli pred začetkom izvajanja akcije Pomlad 
2020, v času njenega trajanja oziroma po sprejemu že sklenjene Pogodbe o 
dobavi plina – Pomlad 2020 iz utemeljenih razlogov, navedenih v nadaljevanju, 
posameznemu gospodinjskemu odjemalcu zavrniti pravico za sodelovanje v akciji 
Pomlad 2020. V takem primeru mora o utemeljenih razlogih dobavitelj na ustrezen 
način obvestiti gospodinjskega odjemalca v roku petnajstih (15) dni od prejema 
podpisane Pogodbe o dobavi plina – Pomlad 2020 oziroma v roku petnajst (15) 
dni od trenutka, ko je dobavitelj izvedel za razlog, na podlagi katerega je upravičen 
gospodinjskemu odjemalcu zavrniti sodelovanje v akciji Pomlad 2020. Med 
utemeljene razloge štejejo zlasti namerno ali nenamerno navajanje napačnih 
ali neresničnih podatkov s strani gospodinjskega odjemalca oziroma zavajanje 
dobavitelja s podatki, ki bistveno odstopajo od dejanskega stanja, kot ga dobavitelju 
sporoči ODS. V primeru, ko dobavitelj gospodinjskemu odjemalcu zavrne pravico 
do sodelovanja v akciji Pomlad 2020 v skladu s predhodnimi navedenimi 
utemeljeni razlogi, ima pravico gospodinjskemu odjemalcu, ki mu je zavrnil 
pravico do sodelovanja v akciji Pomlad 2020, zaračunati vse stroške, ki jih je imel 
s priznavanjem z akcijo Pomlad 2020 pridobljenih ugodnosti, ter gospodinjskemu 
odjemalcu zaračunati že priznane ugodnosti. 
Gospodinjski odjemalec lahko kadarkoli odstopi od akcije Pomlad 2020 in Pogodbe 
o dobavi plina – Pomlad 2020. 

6. KONČNE DOLOČBE 
Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji Pomlad 2020 veljajo v času trajanja te 
akcije oziroma do morebitne objave predčasnega preklica akcije pred 30.06.2020 
s strani dobavitelja zaradi predčasne odprodaje za namene akcije Pomlad 2020 
omejenih zakupljenih količin zemeljskega plina. Morebitni predčasni zaključek 
akcije bo objavljen na www.adriaplin.si. 
Po preteku ugodnosti akcije Pomlad 2020 (31.12.2021), za odjemalca veljajo splošni 
pogoji za paket Preprosto po spletu in tudi osnova cena za paket Preprosto po 
spletu, kot je objavljena na spletni strani dobavitelja www.adriaplin.si. Odjemalec bo 
o spremembi cene obveščen v skladu s Splošnimi pogoji.

Ti splošni pogoji se uporabljajo od 13.05.2020 dalje.
Ljubljana, dne 08.05.2020.
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