
OBRAZEC ZA SPREMEMBO LASTNIKA IN/ALI PLAČNIKA, SKLENITELJA POGODBE 
ZA DOBAVO ZEMELJSKEGA PLINA

LASTNIK

Ime in priimek:

Ulica in hišna številka:

Poštna številka in kraj:

Davčna številka:

Telefonska številka:

Elektronski naslov:

PLAČNIK (ODJEMALEC ZEMELJSKEGA PLINA, KI SKLEPA POGODBO)

Ime in priimek:

Ulica in hišna številka:

Poštna številka in kraj:

Davčna številka:

Telefonska številka:

Elektronski naslov:

NASLOVNIK (NASLOV ZA DOSTAVO RAČUNOV)

Ime in priimek:

Ulica in hišna številka:

Poštna številka in kraj:

PODATKI O ODJEMNEM MESTU

Številka odjemnega mesta:

Pristojni sistemski operater omrežja:

Številka soglasja za priključitev: 

Naziv merilnega mesta / Ime in priimek:

Ulica in hišna številka:

Poštna številka in kraj:

izpolni imetnik soglasja za priključitev

* se izpolni v kolikor lastnik ni tudi plačnik zemeljskega plina

* se izpolni v kolikor je naslov za dostavo pošte različen od naslova plačnika

PRILOGA (OZNAČI):

Kupoprodajna pogodba

Zemljiško knjižni izpisek

Najemna pogodba

Osebni dokument (na vpogled)

Sklep o dedovanju

Drugo

Družba ECE d.o.o. je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Celju pod št.: Srg 2011/36741 in Srg 2015/37235. Osnovni kapital družbe: 3.436.767,65 EUR; 
matična številka: 6064892000; ID št. za DDV: SI55722679; IBAN: SI56 0700 0000 2705 420 pri Gorenjski banki; BIC koda: GORESI2X.



Imetnik soglasja za priključitev na zgoraj navedenem merilnem mestu dovoljuje, da odjemalec od __________________ dalje 
odjema zemeljski plin na zgoraj navedenem odjemnem mestu.

Odjemalec s podpisom tega dovoljenja izrecno izjavlja, da je seznanjen s pravico lastnika, imetnika soglasja za priključitev, 
ki lahko od pristojnega sistemskega operaterja omrežja zahteva, da se njegovo merilno mesto odklopi od omrežja za določen 
čas, pri čemer sistemski operater o tem ni dolžan obvestiti odjemalca, niti pridobiti njegovega soglasja.
Imetnik soglasja za priključitev lahko v vsakem trenutku prekliče to dovoljenje in lahko ves čas uveljavlja svoje pravice, ne da 
bi to dovoljenje kakorkoli vplivalo na njegove pravice. Kljub temu dovoljenju imetnik soglasja za priključitev še vedno solidar-
no odgovarja za neizpolnjene obveznosti odjemalca.

Družba ECE d.o.o. se obvezuje, da bo osebne podatke o lastniku in odjemalcu varovala v skladu z veljavno zakonodajo.

SOGLASJE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV
Želimo, da ste seznanjeni z našo aktualno ponudbo. Ker želimo zagotoviti najvišjo raven varovanja vaših osebnih podatkov, ki nam 
jih zaupate v obdelavo, vas prosimo za soglasje. Soglasje oddate tako, da v okvirček pred besedilom vnesete »X« ali kljukico. Več 
informacij o varovanju vaših osebnih podatkov najdete na naslovu www.ece.si/gdpr/. 

Soglašam, da ECE d.o.o. lahko obdeluje moje osebne podatke (ime in priimek, naslov, poštna številka, kraj, elektronski 
naslov, telefonska številka), ki sem jih navedel, za:

 Seznanjanje s splošno ponudbo podjetja ECE d.o.o. preko navadne pošte, elektronske pošte ali telefona.

 Pošiljanje osebno prilagojene ponudbe ECE d.o.o. preko navadne pošte, elektronske pošte ali telefona.

 Seznanjanje s ponudbo spletne trgovine podjetja ECE d.o.o. preko navadne pošte, elektronske pošte ali telefona.

Soglasje velja do preklica in ga lahko kadarkoli spremenite oziroma prekličete tako, da to sporočite pisno na ECE d.o.o., Vrunčeva 
2 a, 3000 Celje ali pošljete elektronsko sporočilo na dpo@ece.si. V kolikor ste soglasje za obdelavo osebnih podatkov že oddali in 
vsebine soglasja ne želite spreminjati, ponovna oddaja ni potrebna.

S podpisom obrazca izjavljate, da so navedeni podatki točni in resnični. ECE d.o.o. ne odgovarja za posledice oddaje neresničnih 
podatkov.

Datum: Podpis:

Kraj in datum:

Imetnik soglasja za priključitev (lastnik):                 Podpis

Odjemalec (plačnik):                 Podpis
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