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Vloga za spremembo priključne ali obračunske moči 
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stran: 1/1

Priloga 27: 

S svojim podpisom soglašam, da Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., obdeluje, hrani in varuje moje osebne podatke v svoji evidenci uporabnikov v skladu 
s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ali GDPR (General Data Protection Regulation) in drugih veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih 
podatkov, katerih podrobnejša pojasnila so objavljena na naslovu www.kp-velenje.si.  

VLOGA ZA SPREMEMBO PRIKLJUČNE ALI OBRAČUNSKE MOČI 

Skladno z veljavnimi Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijski sistem toplote za geografsko območje 
Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj ter Tehničnimi zahtevami za graditev, obratovanje in vzdrževanje 
naprav daljinskega ogrevanja v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj, podaja vlogo: 

Vlagatelj:                   Naslov:  

Davčna številka:         Matična št. (neobv.podatek):               Telefon:   

Investitor:              Naslov:  

Davčna številka:        Matična št. (neobv.podatek):             Telefon:   

VRSTA STAVBE (oznaļite):

   enostanovanjska                 večstanovanjska                  poslovna            poslovno-stanovanjska    

   drugo 

IZVEDENI POSEGI ZA SPREMEMBO PRIKLJUČNE/OBRAČUNSKE MOČI (oznaļite):  

     razširitev toplotnih naprav 
     zmanjšanja toplotnih naprav   
     spremembe toplotne zaščite stavbe   
     spremembe namembnosti in uporabe stavbe ali dela stavbe  
     modernizacije toplotnih naprav, ki ima za posledico varčnejšo rabo toplote  
     računskih pomot pri ugotavljanju priključnih moči ali razlik med izračuni v posameznih fazah izgradnje 

VRSTA SPREMEMBE (oznaļite):   
  
    priključne moči             obračunske moči        

PODATKI O MERILNEM MESTU (vpišite): 

Številka odjemnega mesta (OM):        Šifra poslovnega partnerja (PP):      

Obstoječa priključna moč (W):     Nova priključna moč (W): 

Obstoječa obračunska moč (W):      Nova obračunska moč (W):  

PRILOGE (oznaļite oziroma dopišite priloge): 
   
   projektna dokumentacija              ostalo     

V Velenju, dne:       Podpis oziroma žig vlagatelja: 

IZJAVA: 

Vlagatelj izjavlja, da je izvedel vsa dela za spremembo priključne/obračunske moči, katera so bila opredeljena  

v soglasju številka: 

V Velenju, dne:       Podpis oziroma žig vlagatelja: 
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