
Zemeljski plin

Izvedba  
priključnega  
plinovoda



Razmišljate o zamenjavi energenta in 
priključitvi na omrežje zemeljskega plina?

Prednosti zemeljskega plina so: 

 cenovno ugoden vir energije

 zanesljiva dobava

 okolju prijazno gorivo

 porazdelitev stroškov ogrevanja skozi vse leto

 skladiščenje energenta ni potrebno

  varna in enostavna uporaba naprav za ogrevanje, pripravo sanitarne tople 

vode in kuhe.

Energetika Ljubljana vam lahko izvede 
priključni plinovod, v kolikor se vaš objekt 
nahaja na območju, 

  kjer Energetika Ljubljana izvaja dejavnost oskrbe z zemeljskim plinom in je 

omrežje, na katerega se navezuje predviden priključni plinovod v obratovanju,

  kjer je skladno s Pravilnikom o načinu ogrevanja na območju Mestne 

občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 131/03), predvidena priključitev na sistem 

zemeljskega plina. 



Koraki do izvedbe priključnega plinovoda:

 izpolnite prijavnico

 priložite potrebna dokazila in soglasja za izvedbo priključnega plinovoda

  posredovali vam bomo Pogodbo za izvedbo del, ki vključuje izvedbo 

potrebnih strojnih in gradbenih del priključnega plinovoda

  po prejemu podpisane Pogodbe za izvedbo del Energetika Ljubljana prične 

z izgradnjo priključnega plinovoda

  po končani gradnji Energetika Ljubljana izvede tlačni preizkus in zaplinjanje 

priključnega plinovoda.

Z izpolnjeno prijavnico ste korak bližje brezskrbnemu in cenejšemu 
ogrevanju.



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

Naslov: Verovškova 62, 1000 Ljubljana

Spletna stran: www.energetika-lj.si

Elektronska pošta: prodaja@energetika-lj.si

Klicni center:  080 2882 (vsak delovnik od 8. do 15. ure)

Oskrbujemo s pozitivno energijo!



Spodaj podpisani naročam izvedbo priključnega plinovoda, za objekt:

Ulica in hišna številka ___________________________________________________________________

Poštna številka in pošta _________________________________________________________________

   individualna stanovanjska hiša: površina ___________ m2

   večstanovanjska stavba: št. stanovanja: ___________ nadstropje: __________

SOGLASJE IN POOBLASTILO 

   S svojim podpisom soglašam in pooblaščam Javno podjetje ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., da 
v mojem imenu pridobi in vodi vse postopke potrebne za izvedbo priključnega plinovoda.

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

MOJI PODATKI: 

Ime in priimek: ___________________________________________________________________________

Naslov: __________________________________________________________________

Poštna številka: ______________________ Pošta: ______________________________

Davčna številka: __________________________

T: _________________ M:___________________ E:_____________________________________________

PRIJAVNICI PRILAGAM:

   Dokazilo o lastništvu stavbe in zemljišč po katerih bo potekal priključni plinovod (zemljiško-knjižni 
izpisek ali drugo overovljeno dokazilo o lastništvu)

  Soglasje solastnikov stavbe ali dela stavbe

  Soglasje za prekop lastnikov zemljišč po katerih bo potekal priključni plinovod

   Soglasje pristojnih soglasodajalcev za posege v varovalne pasove gospodarske javne infrastrukture 
(vodovod, kanalizacija, elektro, …)

  Soglasje za zaporo cestišča

Kraj in datum __________________________        Podpis: ______________________
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