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DODATEK K SPLOŠNIM POGOJEM ECE D.O.O. ZA DOBAVO ZEMELJSKEGA PLINA 
POSLOVNIM IN GOSPODINJSKIM KUPCEM

Ta dodatek dopolnjuje vse splošne in akcijske pogoje za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim in poslovnim 
kupcem na način, da se v skladu z določili EZ-1 s spremembami, ZOP, ZOP-A ter na njihovi podlagi izdanimi predpisi 
te splošnimi akti v točki 2. OPREDELITEV POJMOV le ti dopolnijo z naslednjo vsebino: 

Gospodinjski odjemalec je odjemalec, ki kupuje plin za lastno rabo v gospodinjstvu, kar izključuje rabo za opravljanje 
trgovskih ali poklicnih dejavnosti, in katerega predvidena povprečna letna poraba ne presega 100.000 kWh.

Odjemalec osnovne oskrbe je gospodinjski odjemalec, mali poslovni odjemalec, skupni gospodinjski odjemalec ter 
zaščiten odjemalec iz 117. člena ZOP, ki je priključen na distribucijsko omrežje.

Skupni gospodinjski odjemalec je odjemalec, ki kupuje plin za lastno rabo za namen oskrbe gospodinjstev s toploto 
preko posameznih in skupnih delov večstanovanjskih stavb preko skupne kurilne naprave v lasti ali solasti teh 
gospodinjstev. 

Osnovna oskrba je oskrba s plinom, namenjena odjemalcem osnovne oskrbe, ki s prodajalcem nimajo sklenjene 
pogodbe o dobavi zemeljskega plina. Cena plina za osnovno oskrbo je določena v ceniku osnovne oskrbe prodajalca.

Nadomestna oskrba je oskrba s plinom, do katere so upravičeni gospodinjski odjemalci, mali poslovni odjemalci, 
skupni gospodinjski odjemalci in zaščiteni odjemalci, ki so priključeni na distribucijski sistem, če jim preneha 
veljavnost pogodbe o dobavi plina zaradi ukrepov, ki so posledica insolventnosti ali nelikvidnosti dobavitelja, ali če 
iz drugega razloga dobavitelj izgubi status člana bilančne sheme, pri čemer mora o tem dejstvu nosilec bilančne 
skupine obvestiti operaterja prenosnega sistema. Splošne dobavne pogoje nadomestne oskrbe in cenik nadomestne 
oskrbe bo prodajalec določil v skladu z določili ZOP-A.

Zaščiteni odjemalci so gospodinjski odjemalci, skupni gospodinjski odjemalci, vrtci, osnovne šole in zdravstveni 
domovi, ki so priključeni na distribucijski sistem ter

• distributerji toplote za daljinsko ogrevanje v napravah, ki ne morejo preiti na drugo gorivo ali vir toplote kot plin, 
v obsegu, kolikor dobavljajo toploto gospodinjstvom in osnovnim socialnim službam, razen izobraževalnim ali 
javnoupravnim službam;

• osnovne socialne službe, ki so priključene na distribucijski ali prenosni sistem in niso izobraževalne ali 
javnoupravne službe,

kot jih določa ZOP s spremembami.

Ta dodatek k splošnim pogojem prične veljati in se uporabljati od dne 1.10.2022
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