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 VLOGA ZA ZAPLINJANJE NOTRANJE PLINSKE NAPELJAVE 

LASTNIK stavbe ali dela stavbe oz. investitor novogradnje 

Ime in priimek / Naziv 

Naslov / Sedež družbe 

Davčna številka Telefonska številka 

E-naslov

Odgovorna oseba 
(vpišejo samo pravni subjekti)

Ime in priimek 

Telefonska številka 

Potrjujem: 
• da sem seznanjen s pravicami in obveznostmi končnega odjemalca v zvezi z izbiro dobavitelja

zemeljskega plina pred priključitvijo na distribucijski sistem zemeljskega plina in nujno oskrbo, kot to
določa Zakon o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/21)

• da sem seznanjen z vsebino iz prejšnje alineje in z informacijami v zvezi z zamenjavo dobavitelja in nujno
oskrbo, ki so opisani na spletni strani www.bivanjudajemoutrip.si,

• točnost podatkov, navedenih v tej vlogi,
• da naročam izvedbo storitev in materiala po veljavnem ceniku Energetike Ljubljana, ki je objavljen na

spletni strani www.bivanjudajemoutrip.si.

Kraj in datum Podpis lastnika 

Energetika Ljubljana osebne podatke obdeluje skladno z veljavnimi predpisi. Način obdelave osebnih podatkov je določen v Politiki varstva osebnih podatkov, 
ki 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 in 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 OBJEKTU 

Vrsta priklopa 

Novo odjemno mesto Prehod UNP / ZP   

Ponovni priklop Zamenjava trošila

Sprememba na plinski napeljavi 

Naslov odjemnega mesta 

Za objekte, ki nimajo hišne 
številke vpišite 

Parcelna št. Kat. občina 

Vrsta objekta 

Individualna stanovanjska 
hiša   

Nestanovanjski objekt 
(šole, vrtci)     

Večstanovanjska hiša Obrt, industrija 

Blokovsko stanovanje 
Predpisano poskusno 
obratovanje     

Blokovska kotlarna  

Lastništvo merilne naprave Lastnik objekta Energetika Ljubljana 


	Ime in priimek  Naziv: 
	Naslov  Sedež družbe: 
	Telefonska številka: 
	Telefonska številka_2: 
	Enaslov: 
	Ime in priimek: 
	Telefonska številka_3: 
	Novo odjemno mesto: Off
	Ponovni priklop: Off
	Sprememba na plinski napeljavi: Off
	Prehod UNP  ZP: Off
	Zamenjava trošila: Off
	Novo odjemno mesto Prehod UNP  ZP Ponovni priklop Zamenjava trošila Sprememba na plinski napeljaviNaslov odjemnega mesta: 
	fill_11: 
	fill_12: 
	toggle_6: Off
	Blokovsko stanovanje: Off
	Blokovska kotlarna: Off
	Obrt industrija: Off
	Lastnik objekta: Off
	Energetika Ljubljana: Off
	Kraj in datum: 
	Check Box2: Off
	Check Box2C: Off
	Check Box2B: Off


