
VLOGA
Spodaj podpisani vlagatelj prosim za izdajo SOGLASJA ZA PRIKLJUČITEV

na sistem za tržno distribucijo zemeljskega plina občine GROSUPLJE

Ime in priimek oz. naziv pravne osebe

Naslov prebivališča

Telefon/GSM št.         

E-pošta

VLAGATELJ

za objekt:

(neobvezno)

(neobvezno)

Ime in priimek oz. naziv pravne osebe

Naslov prebivališča

Telefon/GSM št. Davčna št.       

E-pošta

INVESTITOR

(neobvezno) (neobvezno)

(neobvezno)

Ime in priimek oz. naziv pravne osebe

Naslov prebivališča

Telefon/GSM št. Davčna št.       

E-pošta

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PRIKLJUČKA IN ODJEMNEGA MESTA

lokacija priključnega mesta na omrežju 
(želena lokacija odcepa za priključek)

lokacija priključnega mesta uporabnika 
(želena lokacija glavne plinske zaporne pipe na stavbi)

želim, da je lastnik priključka Energetika Ljubljana 
(obkrožite)

želen datum začetka uporabe in doba trajanja 
uporabe priključka

namen uporabe priključka
(ogrevanje, hlajenje, STV, kuha, tehnologija, spte)

predvidena moč trošil v kW, ali največji pretok 
zemeljskega plina v Nm3/h

predviden letni odjem zemeljskega plina v kWh

predvidena distribucijska zmogljivost v kWh/dan
(obvezno pri odjemu nad 800.000 kWh/leto)

LASTNIK  stavbe ali dela objekta

(neobvezno) (neobvezno)

(neobvezno)

(ulica, hišna številka, kraj, št. stanovanja, etaža, parcelna št., kat. občina)

       DA NE



K vlogi prilagam (označite):

       projektno dokumentacijo za izvedbo priključka

       dokazilo o lastništvu stavbe

       soglasje solastnikov stavbe

       soglasje lastnikov parcele št. za trasni potek priključka

       kopijo gradbenega dovoljenja (za nove stavbe)

       drugo

Opombe:

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 dostopna na http://www.energetika-lj.si/energetika-ljubljana/o-druzbi/varstvo-osebnih-podatkov.

Splošni pogodbeni pogoji za izvajanje tržne distribucije na omrežju Energetike Ljubljana na območju Občine Grosuplje, ki določajo način priključitve in splošne 
pogoje za oskrbo z zemeljskim plinom, so dostopni na spletni strani www.energetika-lj.si.
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