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Vloga za izdajo informacije o možnosti priključitve proizvodnega vira na distribucijsko omrežje
INVESTITOR:
Ime in priimek / naziv:
Kraj, ulica, hišna št.:
Št. in ime Pošte:

Občina:

Kontaktna oseba:

tel.:

e-pošta:

VLAGATELJ (izpolniti v primeru, ko za investitorja vloži vlogo vlagatelj):
Ime in priimek / naziv:
Kraj, ulica, hišna št.:
Št. in ime Pošte:

Občina:

Kontaktna oseba:

tel.:

Informacijo poslati na naslov (označi):

e-pošta:

A. Investitorja

B. Vlagatelja

PODATKI O OBJEKTU:
Vrsta in naziv objekta:
(vrsta: MFE, MHE, biomasa, SPTE, VE …)
Mesto namestitve fotonapetostnih modulov (za FE) (označi):

na objektu / na prostem

Kraj, ulica, hišna št.:
Št. in ime Pošte:

Občina:

Parcelna številka:

št. in ime K.O.

OSTALI PODATKI ZA IZDAJO INFORMACIJE:
Vrsta informacije (označi): novo / povečava
Št. obstoječega merilnega
mesta proizvodnje:

Št. obstoječ. el. soglasja za priklj. za OVE:
obstoječa moč:
predvidena
nova:
Način vključitve
elektrarne v DO:

kW

povečava moči za:

kW

kW
A. Na distribucijsko omrežje
(PX.1, PX.2 shema)

Datum: _____________________________

B. Na interno omrežje uporabnika
(PX.3 shema)
Podpis (žig) vlagatelja ali pooblaščenca:

PRILOGE:
-

pooblastilo investitorja vlagatelju ter lastnika objekta, v kolikor ne gre za isto osebo
lokacijska informacija

SODO d.o.o. in elektrodistribucijsko podjetje, kot pogodbeni izvajalec nalog distribucijskega operaterja, obdelujeta osebne podatke uporabnikov sistema z namenom izvajanja gospodarske
javne službe distribucije električne energije na podlagi Energetskega zakona. Obdelavo osebnih podatkov podrobneje določa Politika zasebnosti, ki je dostopna na spletnih straneh družbe
SODO d.o.o. in elektrodistribucijskega podjetja.
Podani podatki so potrebni za obravnavo te vloge, izdajo zadevnih dokumentov in sklenitev ter izvajanje pogodbenega razmerja glede na vrsto vloge in izvajanja gospodarske
javne službe distribucije električne energije skladno z določili Energetskega zakona.
Vlagatelj vloge s podpisom izjavlja, da je seznanjen s Politiko zasebnosti in da so navedeni podatki točni in resnični in dovoljuje, da se njegovi osebni podatki zbirajo, hranijo, obdelujejo,
uporabljajo in posredujejo v zvezi z vsemi potrebnimi postopki in je seznanjen, da se resničnost in spremembe podanih osebnih podatkov preverja pri pristojnih organih.

