
Zemeljski plin

Izdelava projektne dokumentacije:  
načrt priključnega 
plinovoda in načrt 
notranje plinske napeljave 



Zakaj naročiti načrte v  
Energetiki Ljubljana?

 načrte vam izdelamo hitro, kvalitetno in po ugodnih cenah. 

Načrt lahko naročite, če:
 ste lastnik objekta in razmišljate o zamenjavi energenta

  se vaš objekt nahaja na območju, kjer Energetika Ljubljana izvaja 

dejavnost oskrbe zemeljskega plina in je omrežje v obratovanju

  se vaš objekt nahaja na območju, v katerem skladno s Pravilnikom o 

načinu ogrevanja na območju Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 

131/03) ni predvideno ogrevanje preko daljinskega sistema oskrbe s 

toploto.



Za priključitev na omrežje 
zemeljskega plina potrebujete 
naslednjo projektno dokumentacijo:

 NAČRT PRIKLJUČNEGA PLINOVODA (PP)

 in

 NAČRT NOTRANJE PLINSKE NAPELJAVE (NPN)

V primeru, da ima vaš objekt že zgrajen priključni plinovod, potrebujete le načrt 

notranje plinske napeljave. 

Z odločitvijo za zemeljski plin oz. “energent prihodnosti” prihranite in prispevate 

k čistejši prihodnosti. Z izpolnjeno prijavnico ste korak bližje brezskrbnemu in 

cenejšemu ogrevanju.

Na podlagi izpolnjene in vrnjene prijavnice vam bomo izdelali načrte v skladu s 

tehničnimi zahtevami Energetike Ljubljana, v najmanj treh izvodih.



Vedno nas najdete
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.

Naslov: Verovškova 62, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 / 588 90 00

Spletna stran: www.energetika-lj.si

Elektronska pošta: prodaja@energetika-lj.si

Klicni center:  080 2882

Oskrbujemo s pozitivno energijo!



Spodaj podpisani naročam izdelavo načrtov za objekt:

Ulica in hišna številka ___________________________________________________________________

Poštna številka in pošta _________________________________________________________________

   individualna stanovanjska hiša: površine ___________ m2

   večstanovanjska stavba: št. stanovanja: ___________ nadstropje: __________

OZNAČITE NAČRT, KI STE GA IZBRALI: 

   NAČRT PRIKLJUČNEGA PLINOVODA (PP) 

  NAČRT NOTRANJE PLINSKE NAPELJAVE (NPN) 

  OBA NAČRTA (PP+ NPN)** 

* V izračunu je upoštevana davčna stopnja v višini 20%
** V primeru, da ima vaš objekt že zgrajen priključni plinovod, potrebujete le načrt notranje plinske napeljave (NPN).

 

MOJI PODATKI: 

Ime in priimek: ________________________________________________________________________

Naslov: __________________________________________________________________

Poštna številka: ______________________ Pošta: ______________________________

Davčna številka: __________________________

T: _________________ M:___________________ E:__________________________________________

PRIJAVNICI PRILAGAM:

   Dokazilo o lastništvu (zemljiško-knjižni izpisek ali drugo overovljeno dokazilo o lastništvu).

   Soglasje solastnikov stavbe ali dela stavbe.

   Soglašam, da lahko Energetika Ljubljana, d.o.o. moje osebne podatke uporablja za analize in 
obveščanje.

Kraj in datum __________________________        Podpis: _____________________
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Izdelava projektne dokumentacije

Cena načrta  
v EUR z DDV

Cena načrta  
v EUR brez DDV DDV*

162,00135,00 27,00

210,00175,00 35,00

318,00265,00 53,00


