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Na podlagi Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 70/2008), Odlok o koncesioniranih gospodarskih javnih službah v Občini
Naklo (Uradni vestnik Gorenjske, št. 21/2001), na podlagi Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje
zemeljskega plina za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Občine Naklo (Ur. L. 62/07) in
Splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz plinovodnega omrežja v Občini Naklo (v nadaljevanju »Pogoji«)
sklepata:

DOMPLAN d.d. Kranj, Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj (ki ga zastopa direktorica Vera Zevnik),
ID številka za DDV.: SI66384010, matična številka: 5015375, Številka t.r.: 25100-9709004183 pri Probanki d.d., PE Kranj
(v nadaljevanju besedila sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina, »SODO«)

in

Odjemalec distribucijskega omrežja (uporabnik):
Naziv:______________________________________________________________________________________________
Naslov: ____________________________________________________________________________________________
Matična števika: ___________________________________  ID za DDV: ________________________________________
Kontaktni telefon:___________________________________ e-mail: _________________________@_________________

POGODBO O DOSTOPU DO DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJE ZEMELJSKEGA PLINA
NA GEOGRAFSKEM OBMOČJU OBČINE NAKLO št. _________________________

1. UVODNE UGOTOVITVE
1.1. Pogodbeni stranki sporazumno ugotavljata, da je sistemski operater izvajalec lokalne gospodarske javne službe dejavnost

sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju občine Naklo in ima uporabnik omrežja
pravico do uporabe priključka na to distribucijsko omrežje.

2. PREDMET POGODBE
2.1. Pogodbeni stranki sklepata to pogodbo z namenom, da uporabnik omrežja pridobi pravico dostopa do distribucijskega

omrežja iz točke 1.1. te pogodbe, za v nadaljevanju dogovorjeno zmogljivost in obdobje zakupa zmogljivosti.
2.2. Uporabnik omrežja s to pogodbo naroča, sistemski operater pa sprejema naročilo, da na prevzemnem mestu s prenosnim

omrežjem od dobavitelja zemeljskega plina prevzame v distribucijo s pogodbo o dobavi dogovorjeno količino zemeljskega
plina in ga preda uporabniku omrežja na odjemnem (predajnem) mestu.

3. PODATKI ZA DOSTOP DO OMREŽJA IN IZVAJANJE STORITEV SISTEMSKEGA OPERATERJA
3.1 Uporabnik omrežja in sistemski operater se dogovorita, da uporabnik omrežja pridobi pravico do dostopa do distribucijskega

omrežja pod naslednjimi podatki:

Naziv MRP: _________________________________________  Številka odjemnega mesta: _________________________

Naslov odjemnega mesta: ______________________________________________________________________________

Priključna moč v kW:  ______________, Predvidena količina zemeljskega plina v Sm3 v prihodnjem letu: ______________,

Največji dnevni odjem (Sm3/dan): ________________________, Največji urni odjem (Sm3/dan): ______________________,

Namen uporabe zemeljskega plina za obremenitveni profil (ustrezno podčrtaj): ogrevanje, kuhanje, priprava sanitarne vode

Tip plinomera 1:  _________________________________ Proizvajalec: _________________________________________

Tip plinomera 1:  _________________________________ Proizvajalec: _________________________________________

3.2 V primeru zamenjave dobavitelja zemeljskega plina se šteje, da je uporabnik omrežja zadržal pravico do dostopa, ki jo je
pridobil v skladu s to pogodbo, je pa dolžan sistemskega operaterja pisno obvestiti o nameravani zamenjavi in prijavi
predložiti dokazilo o odpovedi obstoječe pogodbe o dobavi. Zamenjava dobavitelja se izvede brezplačno 01. dne v mesecu,
če je nova pogodba o dobavi prijavljena sistemskemu operaterju do vključno 10. dne predhodnega meseca. Sistemski
operater v primeru zamenjave dobavitelja odčita stanje merilnih naprav uporabnika omrežja in jih sporoči obstoječemu in
novemu dobavitelju ter uporabniku omrežja. Stroški odčitavanja se praviloma krijejo iz zneska za meritve, če pa presegajo te
obveznosti sistemskega operaterja, jih mora pokriti novi dobavitelj zemeljskega plina.

3.3 Sistemski operater izvaja merjenje uporabniku omrežja dobavljenih količin zemeljskega plina v skladu z vsakokrat veljavnimi
SON za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Naklo.

4. CENA STORITEV SISTEMSKEGA OPERATERJA

4.1 Na podlagi predvidene letne količine zemeljskega plina iz 3. člena se odjemno mesto uvrsti v odjemno skupino CDKi iz
vsakokrat veljavnega Akta o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine
Naklo, kar predstavlja podlago za obračun omrežnine. Odjemna skupina se za posamezno leto določa skladno s Pogoji.
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4.2 Sistemski operater uporabniku omrežja zaračunava tudi znesek za izvajanje meritev v skladu z vsakokrat veljavnim Aktom o
določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Naklo.

5. ZARAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE

5.1 Sistemski operater bo uporabniku omrežja zaračunaval ceno storitev v skladu s točko 5. te pogodbe enkrat mesečno, za
pretekli mesec.

5.2 Rok plačila vseh finančnih obveznosti po tej pogodbi je petnajst (15) dni od nastanka dolžniško upniškega razmerja.
5.3 Če uporabnik omrežja ne plača obveznosti v roku iz točke 6.2 s to pogodbo, določenem roku, mu bo sistemski operater

zaračunal zakonske zamudne obresti ter stroške izterjave oz. prekinil distribucijo skladno z 21. členom SON.
5.4 Uporabnik omrežja je dolžan plačati stroške opominjanja v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom sistemskega operaterja.
5.5 Zamudne obresti bo sistemski operater obračunaval za čas zamude plačila od dneva zapadlosti terjatve do dneva priliva iz

naslova terjatve na račun sistemskega operaterja. Zamudne obresti in stroške izterjave mora uporabnik omrežja plačati v roku
iz točke 6.2. te pogodbe.

5.6 V primeru nepravočasnih plačil obveznosti bo sistemski operater zakasnela plačila razporejal tako, da bo najprej pokril stroške
izterjave, nato zamudne obresti in končno glavnico.

5.7 V kolikor uporabnik omrežja ugovarja zaračunanemu znesku, je dolžan nesporni del plačati v pogodbenem roku, za sporni del
pa mora vložiti pismen ugovor v osmih (8) dneh od dneva prejema računa. Sistemski operater je dolžan na ugovor pismeno
odgovoriti v osmih (8) delovnih dneh od dneva prejema ugovora uporabnika omrežja.

5.8 V tej pogodbi navedeni stroški in zneski ne vključujejo davkov, taks in drugih dajatev.

6. OBVEŠČANJE

6.1 Uporabnik omrežja mora sistemskega operaterja o spremembah podatkov, pomembnih za izvajanje pravic in obveznosti iz te
pogodbe, pisno obvestiti najkasneje v osmih dneh po nastali spremembi, sicer je sistemskemu operaterju odškodninsko
odgovoren.

6.2 Če uporabnik omrežja ne sporoči sprememb o imenu, naslovu, lastništvu oziroma najemništvu odjemnega mesta v zgoraj
dogovorjenem roku, se računi in druga sporočila, poslana uporabniku omrežja na ime in naslov, ki sta navedena v tej
pogodbi, štejejo za prejeta.

6.3 Sistemski operater bo sprejemal obvestila in zahteve uporabnika omrežja pisno, na naslov naveden v tej pogodbi, preko
telefona št. 04 2068 800, faksa št. 04 2068 801 ali preko elektronske pošte na naslov: energetika@domplan.si.

6.4 Veljavna Sistemska obratovalna navodila, Splošni pogoji za dobavo in odjem ter Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko
omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Naklo so uporabniku omrežja dostopni na spletni strani
Javne agencije za energijo RS www.agen-rs.si in spletni strani sistemskega operaterja www.domplan.si. Uporabnik omrežja s
podpisom te pogodbe potrjuje, da je seznanjen z vsebino v tem določilu navedenih splošnih aktov sistemskega operaterja.

6.5 Sistemski operater bo uporabnika omrežja pisno obvestil o spremembi v točki 7.4. navedenih splošnih aktov najpozneje z
zadnjim izdanim računom za plačilo storitev sistemskega operaterja pred začetkom veljavnosti sprememb. Obvestilo iz tega
določila se objavi tudi na spletni strani sistemskega operaterja.

7. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST
9.1. Sistemski operater odgovarja uporabniku omrežja za škodo, ki bi mu nastala zaradi prekinitve ali ustavitve distribucije

zemeljskega plina v skladu z veljavnimi predpisi.
9.2. Sistemski operater ima pravico do povračila škode, ki mu je nastala zaradi ravnanj uporabnika omrežja, zaradi katerih mu je

ustavil distribucijo po predhodnem obvestilu oziroma brez predhodnega obvestila.

8. REŠEVANJE SPOROV

8.1 V sporih med uporabnikom omrežja in sistemskim operaterjem, v primerih določenih v 88. členu Energetskega zakona, odloča
Javna agencija za energijo, v upravnem postopku. Pred sprožitvijo postopka mora uporabnik omrežja vložiti pisno zahtevo na
sistemskega operaterja za odpravo zatrjevane nezakonitosti ali nepravilnosti. Sistemski operater je dolžan na zahtevo
uporabnika omrežja pisno odgovoriti najkasneje v dveh (2) mesecih od vložitve zahteve s strani uporabnika omrežja.

8.2 V vseh ostalih primerih je za reševanje sporov v zvezi s to pogodbo pristojno stvarno pristojno sodišče v Kranju.

9. KONČNE DOLOČBE

9.1 Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta varovali zaupnost poslovno občutljivih podatkov svojega sopogodbenika, sistemski
operater pa tudi osebne podatke uporabnika omrežja in da bosta te podatke uporabljali le za namene, vezane na dobavo
zemeljskega plina, dostop do omrežja in izterjavo dolga, razen če predpis zahteva, da se taki podatki objavijo ali posredujejo
državnim organom.

9.2 Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in velja za nedoločen čas. Uporabnik lahko pogodbo
odpove v skladu z določili 19. In 20. členom Pogojev.

9.3 Pogodba je sestavljena v dveh (2) izvodih, od katerih prejmeta uporabnik omrežja in sistemski operater vsak po en (1) izvod.

SODO: Domplan d.d. Kranj
            Direktorica: Vera Zevnik

            Kranj, dne _______________

Uporabnik omrežja: ________________________

                                                Naklo, dne _________________

http://www.agen-rs.si/

