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VLOGA ZA PONUDBO PROJEKTA ZA IZVEDBO ALI IZGRADNJO PRIKLJUČKA
ALI PRIPRAVO PREDRAČUNA
PODATKI IMETNIKA SOGLASJA ZA PRIKLJUČITEV (lastnik

merilnega mesta oziroma objekta)

Naziv – Priimek in ime: _______________________________________________________________________________________
Ulica, Kraj in hišna števila: __________________________________________________________________________________________________
Poštna številka in pošta: ______________________________________
Davčni zavezanec ( obkroži ):

DA

NE

Davčna številka: ____________________

Kontaktna oseba: ___________________________ Tel: _________________________E-mail: ___________________________________________

PODATKI IZ SOGLASJA ZA PRIKLJUČITEV
Številka predhodno izdanega dokumenta:
Projektni pogoji: ____________________________ Soglasje k projektu: ________________________________
Številka soglasja za priključitev:______________________
Naziv merilnega mesta: __________________________________

Nadstropje: _______________

Ulica, Kraj in hišna števila: _____________________________________________

Številka stanovanja : _______________

Poštna številka in pošta: ______________________________

NAROČNIK *se izpolni v kolikor lastnik ni tudi naročnik želene storitve
Naziv – Priimek in ime: _______________________________________________________________________________________
Ulica, Kraj in hišna števila: __________________________________________________________________________________________________
Poštna številka in pošta: ______________________________________
Kontaktna oseba: ___________________________ Tel: _________________________E-mail: ___________________________________________

USTREZNO OBKROŽITE:
a) Naročam ponudbo za izdelavo projekta za izvedbo in predračuna za izgradnjo priključka.
b) Naročam izdelavo projekta za izvedbo in predračuna za izgradnjo priključka.
c) Naročam predračun za izgradnjo priključka.
V Elektro Celje, d.d., za izgradnjo novih NN priključkov uporabljamo tipizirane materiale, kar omogoča doseganje
ugodnejših cen pri realizaciji storitve.
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
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 pogoji varstva osebnih podatkov, dostopni na spletni strani elektrodistribucijskega podjetja.. Podani podatki so potrebni za
obravnavo te vloge, izvajanje pogodbenega razmerja in izvajanje gospodarske javne službe distribucije električne energije skladno z določili Energetskega zakona. Vlagatelj
vloge s podpisom izjavlja, da je seznanjen s Politiko zasebnosti družbe SODO d.o.o. in pogoji varstva osebnih podatkov elektrodistribucijskega podjetja 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.

Kraj in datum:
____________________

Podpis in (žig) lastnika oz. imetnika SZP:
_______________________________

Podpis in (žig) naročnika:
___________________________

PRILOGE
•
Idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev in drugih pogojev
•
Projekt za izvedbo NN priključka ( v primeru samo predračuna in izgradnje priključka)
•
Gradbeno dovoljenje
•
Kopija katastrskega načrta in zazidalna situacija

OPOZORILO: Dokumenti so obvladovani elektronsko.
Pred uporabo dokumenta, preverite njegovo veljavnost in zadnjo verzijo v aplikaciji BusinessConnect.
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