
VLAGATELJ 

Ime in priimek oz. naziv pravne osebe 

Naslov    

Telefon/GSM št.    

E-pošta

VLOGA ZA ZAPLINJANJE NOTRANJE PLINSKE NAPELJAVE 

PODATKI O LASTNIKU OBJEKTA 

Ime in priimek oz. naziv pravne osebe   

Naslov    

Zakoniti zastopnik v primeru pravne osebe 

Davčna št. ali ID za DDV     

PODATKI O OBJEKTU 

     Individualna stanovanjska hiša  Večstanovanjska hiša        Blokovno stanovanje 

   Blokovna kotlarna  Nestanovanjski objekt (šole, vrtci …)      Industrija 

ZA OBJEKTE, KI ŠE NIMAJO HIŠNE ŠTEVILKE 

Parcelna številka  _________________________ Katastrska občina  __________________________________ 

LASTNIŠTVO MERILNE NAPRAVE  Lastnik objekta  ODS (Energetika Ljubljana) 

Novo odjemno mesto Ponovni priklop Sprememba na plinski napeljavi ali trošilu

Naslov objekta  _________________________________________________________________________ 

Poštna številka in kraj ____________________________________________________________________



Priloge: 

Št. 
priloge 

Priloga Priloženo Opombe 

1. Projekt ali tehnična risba izvedenih del  DA 

2. 
Izjava izvajalca notranje plinske napeljave 

 DA 

3. 
Izjava lastnika v postopku priključitve na distribucijsko 
omrežje zemeljskega plina 

 DA 

4. 
Izjava naročnika gradbene storitve (Zakon o DDV), v 
primeru vgradnje nove merilno regulacijske opreme  DA 

Lastnik in vlagatelj:
- potrjujeta, da sta seznanjena s pravicami in z obveznostmi končnega odjemalca v zvezi z izbiro dobavitelja 

zemeljskega plina pred priključitvijo na distribucijski sistem zemeljskega plina in z nujno oskrbo, kot to določa 
Energetski zakon (Ur.list RS, št. 60/19 z dne 8. 10. 2019),

- potrjujeta, da sta seznanjena z vsebino iz prejšnje alineje in z informacijami v zvezi z zamenjavo dobavitelja in 
nujno oskrbo, ki so opisani na spletni strani Energetike Ljubljana www.bivanjudajemoutrip.si,

- jamčita za točnost podatkov navedenih v tej vlogi in za verodostojnost (ustreznost) priložene dokumentacije, 
- naročata izvedbo storitev in materiala po Ceniku Energetike Ljubljana. Vsakokrat veljavni Cenik Energetike 

Ljubljana je objavljen na spletni strani www.bivanjudajemoutrip.si. 
-

Datum:  ____________________ 

Lastnik:  ______________________________________________     Vlagatelj: __________________________________________ 
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