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 VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA PRIKLJUČITEV NA DISTRIBUCIJSKI SISTEM 
 ZEMELJSKEGA PLINA 

LASTNIK stavbe ali dela stavbe oz. investitor novogradnje 

Ime in priimek / Naziv 

Naslov / Sedež družbe 

Davčna številka Telefonska številka 

E-naslov

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PRIKLJUČKA 

Želim, da je Energetika Ljubljana lastnik priključka. Da. Ne.

Namen uporabe zemeljskega plina 
Ogrevanje Sanitarna topla voda 

Kuha Ostalo: 

Predviden / želen obseg 

uporabe priključka 

Datum začetka uporabe 

Trajanje uporabe 

Največji pretok plina v Nm3/h 

Moč trošil kW 

Letni odjem plina kWh 

Distrib. zmogljivost 
(obvezno pri odjemu 
nad 800.000 kWh/leto) 

kWh/dan 

PRILOGE 

1 Projektna dokumentacija za izvedbo priključka Da. Ne. 

2 Dokazilo o lastništvu stavbe 
(če ni razvidno iz zemljiške knjige) 

Da. Ne. 

3 Soglasje solastnikov stavbe Da. Ne. 

4 
Soglasje lastnikov parcele št. __________________ 
za trasni potek priključka  Da. Ne. 

5 
Kopija gradbenega dovoljenja (za nove stavbe) ali 
izjava, da pri stavbi ne gre za nedovoljen objekt ali 
neskladno uporabo objekta  

Da. Ne. 

6 
Pooblastilo v primeru, da vloge ne poda lastnik 
stavbe ali dela stavbe oz. investitor gradnje  Da. Ne. 

7 Drugo Da. Ne. 

OPOMBE 

Kraj in datum Podpis vlagatelja 
ENERGETIKA LJUBLJANA osebne podatke obdeluje skladno z veljavnimi predpisi. Način obdelave osebnih podatkov je določen v Politiki varstva osebnih podatkov, 
ki je je dostopna na  http://www.energetika.si/energetika-ljubljana/o-druzbi/varstvo-osebnih-podatkov .       
Sistemska obratovalna navodila za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova 
- Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občina Medvode, Občine Škofljica, Občine Log - Dragomer in Sistemska obratovalna navodila za distribucijski 
sistem zemeljskega plina za geografsko območje Občine Grosuplje so dostopna na spletni strani www.energetika.si in www.bivanjudajemoutrip.si. 

PODATKI O STAVBI 

Naslov stavbe 

Parcelna številka Kat. občina 
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