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VLOGA ZA IZDAJO MNENJA K PROSTORSKIM AKTOM
INVESTITOR:
_________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Davčna številka: SI_________________
Kontaktna oseba investitorja:________________________________; kontakt: tel., št.:_____________

VLAGATELJ (po pooblastilu investitorja):
_________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Davčna številka: SI_________________
Kontaktna oseba vlagatelja:________________________________; kontakt: tel., št.:_____________

Naziv prostorskega akta:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
VLOGA ŠE MORA VSEBOVATI:
Osnutek ali predlog prostorskega akta, strokovne podlage (idejna rešitev elektrifikacije), zbirno situacijo komunalnih
vodov in naprav, pooblastilo. Zahtevano mora biti priloženo tudi v elektronski obliki.

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
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.

Podpis vlagatelja:

Kraj in datum:

Elektro Celje, d.d., lahko v postopku izdaje mnenja, zahteva še dodatna dokazila ali projektno dokumentacijo
v kolikor se ugotovi, da je to potrebno za izdajo določenega akta.

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

Referenčni dokumenti:
•

OPr-0727 Opis procesa P04: Razvoj omrežja

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