POGODBA O DOSTOPU DO DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA
ŠT. _______
sklenjena med:
PLINARNA MARIBOR družba za proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve
d.o.o., (skrajšana firma: Plinarna Maribor d.o.o.) Plinarniška ulica 9, 2000 MARIBOR, ki jo zastopa
____________________________ – v nadaljevanju Operater distribucijskega sistema, skrajšano ODS
in
___________________________________, ID za DDV oz. DŠ _______________________
v nadaljevanju uporabnik
1. člen (uvodne ugotovitve)
Pogodbeni stranki ugotavljata:
- da se pogodba sklepa za odjemno mesto številka________ na naslovu _________________,
- da je uporabnik lastnik objekta ali dela objekta, za katerega zahteva dostop do distribucijskega
sistema,
- da so izpolnjeni pogoji iz soglasja za priključitev in pogodbe o priključitvi ter ima uporabnik sklenjeno
pogodbo o dobavi z izbranim dobaviteljem.
2. člen (predmet pogodbe)
Predmet te pogodbe je ureditev odnosa med ODS in uporabnikom distribucijskega sistema glede
njegove uporabe. ODS se zavezuje zagotavljati distribucijo, uporabnik pa se zavezuje prevzemati
zakupljeno zmogljivost in plačevati iz tega naslova izstavljene račune. Uporabnik lahko ODS pisno
predlaga spremembo plačnika obveznosti. Tak dogovor ne vpliva na obveznosti lastnika iz naslova te
pogodbe.
3. člen (zakonske podlage)
ODS in uporabnik vse aktivnosti predmeta pogodbe izvajata v skladu z veljavno zakonodajo, predvsem
Energetskim zakonom EZ-1, na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi akti (Uredba o zagotavljanju
zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom, Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom) in akti izdanimi
na podlagi javnega pooblastila (Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem
zemeljskega plina, Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina
in Sistemska obratovalna navodila za distribucijske sisteme zemeljskega plina - v nadaljevanju SON).
Navedeni akti so objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije in dostopni na spletni strani
www.plinarna-maribor.si. Spremembe pogodbenih pogojev zaradi prilagoditve spremembam
navedenih zakonskih in podzakonskih okvirov se uporabljajo neposredno in nimajo za posledico
spremembe oziroma dopolnitve te pogodbe.
4. člen (lastnosti distribucije)
Predvidena letna distribuirana količina [kWh/leto]
Odjemna skupina
Pogodbena distribucijska zmogljivost* [kWh/dan]
Vrsta merilne naprave – pretočna zmogljivost G
Skupna priključna moč plinskih trošil [kW]
Namen uporabe zemeljskega plina
* samo v primeru letne distribuirane količine nad 800.000 kWh/leto
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5. člen (cena uporabe sistema - omrežnina)
Cena za uporabo sistema je določena v skladu z vsakokrat veljavnim Aktom o določitvi tarifnih postavk
omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju zadevne občine, ki je
objavljen v Uradnem listu RS in na uradni spletni strani ODS.
6. člen (način ugotavljanja distribuiranih količin)
Način ugotavljanja in obračunavanja količin zemeljskega plina je določen v vsakokrat veljavnih SON.
7. člen (ostale storitve in njihove cene)
ODS izvaja ostale storitve - posebne sistemske storitve, med katere štejejo predvsem storitve
povezane z izrednim merjenjem količin plina, obdelavo podatkov in druge storitve, povezane z
dostopom do omrežja, na podlagi posebnega naročila uporabnika ali v skladu z veljavnimi predpisi in
pogodbenimi pogoji. Cenik ostalih storitev ODS je objavljen na spletni strani www.plinarna-maribor.si
podstran ODS/ceniki.
8. člen (obračunsko obdobje in izstavljanje računov)
Obračunsko obdobje znaša mesec dni. ODS izstavi uporabniku račun najkasneje v roku desetih dni po
zaključku obračunskega obdobja. Če se je uporabnik v pogodbi o dobavi, ki jo je sklenil z dobaviteljem,
dogovoril za zaračunavanje omrežnine na enotnem računu, ODS izstavi račun dobavitelju.
9. člen (dostop do merilnih naprav)
Uporabnik se s to pogodbo zavezuje, da bo ODS omogočil prost dostop do merilnih naprav in
regulacijskih naprav ter izpolnjeval druge obveznosti, kot to določajo določila SON.
10. člen (prekoračitev pogodbene distribucijske zmogljivosti)
V primeru nastopa prekoračive pogodbene distribucijske zmogljivosti, se ta v 4. členu te pogodbe
spremeni na doseženo vrednost. O spremembi je uporabnik obveščen z računom.
11. člen (veljavnost, uporaba pogodbe in odstop oziroma odpoved)
Pogodba je sklenjena v pisni za nedoločen čas z enomesečnim odpovednim rokom. Če pogodba ni
sklenjena v pisni obliki se šteje, da je pogodbeno razmerje nastalo z dnem začetka distribucije oziroma
odjema zemeljskega plina. ODS sme odstopiti od pogodbe, če niso odpravljeni razlogi za odklop po
EZ-1 in ni podana zahteva za ponovni priklop.
12. člen (reševanje sporov)
Za v tej pogodbi nedogovorjena vprašanja se upoštevajo določila v 3. členu navedenih ureditev in
Obligacijski zakonik. Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe
reševali sporazumno, v nasprotnem primeru je za reševanje sporov prvostopenjsko pristojna Agencija
za energijo.
13. člen (druge določbe)
Ta pogodba je napisana v dveh izvodih z veljavnostjo izvirnika, od katerih vsaka pogodbena stranka
prejme po en izvod. Z začetkom uporabe te pogodbe, preneha veljati morebitno že sklenjena pogodba,
ki ureja dostop do distribucijskega sistema zemeljskega plina za odjemno mesto iz 1. člena te pogodbe.
V MARIBOR, dne _______

V __________, dne ___________

ODS:

UPORABNIK:

PLINARNA MARIBOR d.o.o.

_______________________________
_______________________________
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