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                                       Celje, 29. 9. 2022 

 
Zadeva: Napoved ukinitve dejavnosti dobave zemeljskega plina s 1. 
novembrom 2022 s strani Energetika Celje d.o.o.  
 
Spoštovani, 
 
Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., je Agencijo za energijo RS obvestila o ukinitvi 
dejavnosti dobave zemeljskega plina končnim odjemalcem z dnem 1. 11. 2022. Posledično 
morajo vsi končni odjemalci, ki jim zemeljski plin dobavlja Energetika Celje, javno podjetje, 
d.o.o., v najkrajšem možnem času podpisati pogodbo z novim dobaviteljem zemeljskega plina.  
 
Za vse najemnike družbe Nepremičnine Celje d.o.o., ki imajo podpisane pogodbe o dobavi 
zemeljskega plina (še posebej opozarjamo, da gre samo za spremembo o dobavi 
zemeljskega plina) z Energetiko Celje, javno podjetje, d.o.o., je obvezno, da: 
 
1) V najkrajšem možnem času poiščejo novega dobavitelja plina in z njim sklenejo novo 

pogodbo o dobavi. 
 
V skladu z navodili Energetike Celje, javno podjetje, d.o.o., menjavo izvedete na način:  
 
a) Poiščete dobavitelja zemeljskega plina (izberete dobavitelja kot npr. ECE d.o.o., GEN-I, 

Petrol, Geoplin, Adriaplin,…).  
 

b) Izberete dobavitelja, pri tem potrebujete številko odjemnega mesta – šifra OM, ki je 
navedena na vaši mesečni položnici.  

 
c) Pomembno je, da podpišete pogodbo z novim dobaviteljem do 10. v mesecu, 

torej najkasneje do 10. 10. 2022, saj je zakonski rok za menjavo dobavitelja od oddaje 
popolne vloge 21 dni, kar pomeni, da bo vaš novi dobavitelj lahko začel s prodajo plina s 
1. 11. 2022. 

 
2) Ker ste najemnik stanovanja v lasti družbe Nepremičine Celje d.o.o., bodo novi dobavitelji 

od vas zahtevali soglasje lastnika ob spremembi dobavitelja. Na družbo Nepremičnine 
Celje d.o.o. zato podate »Vlogo za soglasje lastnika ob spremembi dobavitelja«, ki je 
priloga tega dopisa. Vlogi obvezno priložite dokumentacijo, ki ste jo prejeli pri novem 
dobavitelju - soglasje ali pogodbo. Na podlagi predložene vloge bo družba kot 
lastnik  potrdila soglasje, ki ga ob spremembi zahteva novi dobavitelj.  V kolikor novi 
dobavitelj zahteva tripartitni podpis pogodbe (najemnik stanovanja, dobavitelj, lastnik 
stanovanja) bo družba na podlagi predložene vloge pogodbo podpisala.  



 

 
 
 
2 

 

 
»Vlogo za soglasje lastnika ob spremembi dobavitelja« in priloge (soglasje ali pogodbo) lahko: 

 dostavite v elektronski obliki na e-poštni naslov nepremicnine@celje.si, 
 pošljete po pošti na naslov družbe Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 

1, 3000 Celje,  
 oddate v poštne nabiralnike družbe v pritličju na naslovu Miklošičeva ulica 1, 

3000 Celje ali 
 v tajništvo družbe v času uradnih ur v ponedeljek, sreda in petek od 8. do 11. 

ure in sreda od 15. do 17. ure. 
 
Vprašanja, ki se nanašajo na »Vlogo za soglasje lastnika ob spremembi dobavitelja« lahko 
naslovite v času uradnih ur v ponedeljek, sreda in petek od 8. do 11. ure in sreda od 15. do 
17. ure na 03 42 65 122 ali e-poštni naslov spela.trefalt@celje.si (Špela Trefalt).  
 
Vsi končni odjemalci, ki do predvidenega datuma ne bodo zamenjali dobavitelja, bodo v skladu 
z novelo Zakona o oskrbi s plinom (ZoP) avtomatsko prejeli nadomestnega. Družba 
Nepremične Celje d.o.o. svojim najemnikom svetuje, da sami uredijo menjavo dobavitelja, saj 
je lahko pri avtomatskem prejemu nadomestnega dobavitelja cena dobave plina višja. 
 
Vsi najemniki družbe Nepremičnine Celje, ki ste zamenjavo dobave plina že izvršili, smatrajte 
ta dopis kot nepredmeten. 
 

Nepremičine Celje d.o.o. 
 
Priloga dopisu:  

- Vloga za soglasje lastnika ob spremembi dobavitelja   
 
Podatki o dobaviteljih zemeljskega plina: 
 
ECE  
Vrunčeva 2a, 3000 Celje 
 

080 22 04 / info@ece.si  
 

GEN-I 
Vrbina 17, 8270 Krško 
 

080 15 58 / plin@gen-1.si  
 

Petrol  
Prodajna mesta CE 
 

080 22 66 / podpora.strankam@petrol.si 
  

Adriaplin  
Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana 
 

01 330 01 00 / info@adriaplin.si  

 
Seznam vseh dobaviteljev zemeljskega plina s kontaktnimi podatki na:  
https://www.giz-dzp.si/zemeljski-plin/dobavitelji-zemeljskega-plina-v-sloveniji/ 
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