
 

 

 
 
IZJAVA za sodelovanje v nagradni igri »Zemeljski plin za leto dni podarja vam GEN-I« 
 
 
Potrjujem, da sem v celoti seznanjen in soglašam s Splošnimi pogoji in pravili sodelovanja v nagradni igri 
»Zemeljski plin za leto dni podarja vam GEN-I« na portalu 24ur.com z dne 23. 2. 2015 (nadalje: Splošni pogoji 
nagradne igre), sprejetimi s strani uredništva 24ur.com, POP TV d. o. o., Kranjčeva 26, 1000 Ljubljana, ki je 
izvajalec in organizator nagradne igre, z Vsebino in pogoji nagradne igre »Zemeljski plin za leto dni podarja 
vam GEN-I« na portalu 24ur.com z dne 23. 2. 2015 (Vsebina in pogoji nagradne igre), sprejetimi s strani 
naročnika nagradne igre družbe GEN-I, d. o. o. (nadalje: naročnik/prodajalec), ter z določili Splošnih pogojev 
družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d. o. o. za dobavo zemeljskega plina odjemalcem, 
priključenim na distribucijsko omrežje zemeljskega plina z letno porabo do 70.000 Sm3 (nadalje: Splošni 
pogoji) in Rednim cenikom zemeljskega plina za dobavo gospodinjskim odjemalcem z letno porabo do 70.000 
Sm3 (nadalje: Redni cenik), objavljenimi na portalu 24ur.com in na www.poceniplin.si ter na voljo na sedežu 
POP TV d. o. o. in GEN-I, d. o. o. 
Seznanjen sem, da bo izvajalec nagradne igre izmed vseh, ki bodo zahtevane podatke pravilno in popolno 
izpolnili ter oddali preko spleta v času trajanja nagradne igre od vključno 23. 2. 2015 do vključno 16. 3. 2015 
do 15. ure in soglašali z dokumenti, navedenimi prejšnjem odstavku, izžrebal nagrajenca, ki bo z imenom, 
priimkom ter naslovom po izvedenem žrebanju 16. 3. 2015 objavljen na portalu 24ur.com in/ali Facebook 
profilu 24ur.com. Nagrajenec bo s strani izvajalca obveščen tudi po e-pošti oz. po telefonu. Če nagrajenec ne 
navede pravilnih osebnih podatkov in/ali ga do vključno 19. 3. 2015 ni mogoče obvestiti o izidu nagradne igre 
oziroma se ne odzove, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnega koli drugega ali drugačnega 
nadomestila. V okviru nagradne igre se bo razdelila ena nagrada. Nadalje sem seznanjen , da lahko nagrado 
pridobi vsak, za katerega veljajo Vsebina in pogoji nagradne igre in ki izpolnjuje spodaj navedene pogoje, ki 
morajo biti izpolnjeni hkrati: 
1. da je kupec, kot je opredeljen v dokumentu Vsebina in pogoji nagradne igre, dosegel nagrado; 
2. da je ta kupec:  
- obstoječi kupec zemeljskega plina prodajalca. Obstoječi kupec je udeleženec, ki ima na podlagi Splošnih 
pogojev s prodajalcem že sklenjeno Pogodbo o dobavi zemeljskega plina gospodinjskemu odjemalcu (nadalje: 
Pogodba), na podlagi te Pogodbe pa je bila pri geografsko pristojnem operaterju distribucijskega sistema 
(nadalje: ODS) menjava dobavitelja zemeljskega plina v korist prodajalca dejansko uspešno izvedena, in 
najkasneje do 27. 3. 2015 prodajalcu na njegov sedež ali v katero koli organizacijsko enoto dostavi original 
podpisano to Izjavo; 
- ali novi kupec zemeljskega plina. Novi kupec je udeleženec, ki s prodajalcem sklene Pogodbo, ki jo skupaj s to 
Izjavo za sodelovanje v nagradni igri, oboje original podpisano, najkasneje do 27. 3. 2015 dostavi prodajalcu na 
njegov sedež ali v katero koli organizacijsko enoto, na podlagi Pogodbe pa mora biti pri ODS menjava 
dobavitelja zemeljskega plina v korist prodajalca dejansko uspešno izvedena.  
Ta Izjava šteje kot priloga in učinkuje kot veljavna sprememba – dopolnitev k sklenjeni Pogodbi tako, da se 
pogodbeni stranki k določilu 3. člena sklenjene pogodbe (Cene in plačilni pogoji) dogovorita, da bo prodajalec 
kupcu priznal popust. Popust bo prodajalec priznal na vsakem od dvanajstih zaporednih računov za zemeljski 
plin. Če prodajalec kupcu izstavlja en mesečni skupni račun za električno energijo in zemeljski plin, se na 
vsakem od takšnih skupnih računov prizna popust samo za tisti del računa, ki se nanaša na zemeljski plin (brez 
dela računa, ki se nanaša na električno energijo). Če prodajalec kupcu izstavlja en mesečni skupni račun za dve 
ali več odjemnih mest za zemeljski plin, se na vsakem od takšnih skupnih računov prizna popust samo za tisti 
del računa, ki se nanaša na eno odjemno mesto, ki ga kupec izbere, pri čemer izbrano odjemno mesto tekom 
obdobja obračunavanja popusta ni mogoče spremeniti z drugim odjemnim mestom.  Na računih, na katerih se 
bo priznal popust, bo znesek za plačilo enak 0,00 EUR. Pri skupnih mesečnih računih, na katerih se bo priznal 
popust, bo znesek za plačilo zemeljskega plina (ne za električno energijo) oz. znesek za plačilo zemeljskega 
plina enega izbranega odjemnega mesta (ne za ostala odjemna mesta), enak 0,00 EUR. V primeru, da vrednost 
plačila (za zemeljski plin oziroma za zemeljski plin za eno izbrano odjemno mesto) na mesečnem računu 
presega znesek 350,00 EUR, prizna prodajalec popust na posameznem računu samo do vrednosti vključno 
350,00 EUR. Morebitno razliko nad zneskom vrednosti vključno 350,00 EUR kupec plača.  Prav tako kupec v 



 

 

primeru, da mu prodajalec izstavlja en mesečni skupni račun za električno energijo in zemeljski plin ali en 
mesečni skupni račun za dve ali več odjemnih mest za zemeljski plin, stroške za električno energijo oz. stroške 
za odjemna mesta za zemeljski plin, za katera se popust ne upošteva, plača.  
S podpisom Izjave tudi izrecno soglašam, da v primeru pridobitve nagrade izvajalec in prodajalec objavita moje 
ime, priimek, naslov, izjavo, fotografije in posnetek na spletnih straneh izvajalca in prodajalca, na Facebooku in 
promocijskih materialih, za kar od izvajalca ali od prodajalca ne bom zahteval nikakršnega plačila, ter da sem o 
pridobitvi nagrade obveščen po elektronski pošti in/ali telefonu. Za potrebe plačila dohodnine se zavezujem 
dostaviti potrebne podatke.  
 
POMEMBNA OBVESTILA 
Navedeni popust bo obračunan, razen v kolikor ne bom izpolnil vseh pogojev za sodelovanje oziroma bo 
prodajalec skladno z Vsebino in pogoji nagradne igre zaradi utemeljenih razlogov zavrnil mojo pravico do 
sodelovanja. V tem primeru mi lahko prodajalec zaračuna vse stroške, ki jih je imel s priznavanjem z nagradno 
igro pridobljenih ugodnosti ter mi zaračuna že priznane ugodnosti. Ta Izjava ne vpliva na ostala določila 
sklenjene Pogodbe (vključno z njenimi morebitnimi dopolnitvami) oziroma Splošnih pogojev, ki ostanejo s 
podpisom te Izjave v celoti v veljavi in zavezujejo prodajalca in kupca nespremenjeni, razen v kolikor iz zapisa 
te Izjave oziroma Vsebine in pogojev nagradne igre izrecno ne izhaja drugače. 
 
Uprava družbe GEN-I, d. o. o. 
 
Krško, dne 23. 2. 2015  
 


