Vloga za prikljucitev in dostop na distribucijsko
omrežje Elektro Celje

OB.75.629
Izdaja 2
Velja od 01.12.2011

VLOGA ZA PRIKLJUČITEV IN DOSTOP NA DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE ELEKTRO CELJE

LASTNIK
izpolni vlagatelj za soglasje za priključitev
Naziv / Priimek in ime:
Kraj – ulica in hišna št.:
Številka in naziv pošte:
Davčna št.:
Številka soglasja za priključitev:
Številka merilnega mesta (podatek v soglasju za priključitev):
PLAČNIK (ODJEMALEC EL. ENERGIJE)
* se izpolni v kolikor lastnik ni tudi plačnik el. energije

Naziv / Priimek in ime:
Kraj – ulica in hišna št.:
Številka in naziv pošte:
Davčna št.:
PODATKI OBJEKTA ZA PRIKLJUČITEV (MERILNEGA MESTA)
Naziv merilnega mesta / Priimek in ime:
Kraj – ulica in hišna št. (nadstr., stanovanje št.):
Številka in naziv pošte:
Številka gradbenega dovoljenja (v primeru, ko je bilo izdano):
KONTAKTNI PODATKI ODJEMALCA EE
Priimek in ime:
Telefonska številka:
Elektronski naslov:
IZJAVA IZVAJALCA ELEKTROINŠTALACIJSKIH DEL
izpolni izvajalec elektroinštalacijskih del po začasni priključitvi odjemalca za
čas funkcionalnih meritev
Izvajalec:
Izjavljam, da je el. inštalacija izdelana, pregledana in preizkušena skladno z veljavnim
Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne el. inštalacije v stavbah Ur.l.RS, št. 41/09,
Tehnično smernico TSG-N-002:2009 Nizkonapetostne električne inštalacije, Splošnimi pogoji
za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije Ur.l.RS,
št. 126/07 ter v skladu z zahtevami soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje.
Uporabnik el. inštalacije je seznanjen s priklopom in z električnimi napravami in z aparati
ravna tako, kot da so pod napetostjo.

Izjavljam, da so vsa dela izvedena v skladu z odločbami 83. in 84. člena Zakona
o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1 in ZGO – 1B Ur.l. RS, št. 102/04, 14/05 – popr.
120/06 in 126/07) in 65. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št.
56/99, 64/01 – popr.).
Podpis in žig izvajalca:

ali
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IZJAVA O ZANESLJIVOSTI OBJEKTA:
Izjava na podlagi 92. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1 in ZGO – 1B
Ur.l. RS, št. 102/04, 14/05 – popr. 120/06 in 126/07).
Podpis in žig nadzornika:

Podpis in žig izvajalca:

DATUM:
IZJAVA ELEKTRO CELJE, D.D. PRI NADZORU IZGRADNJE PRIKLJUČKA
izpolni odgovorno nadzorništvo na Elektro Celje, d.d.:
Izjavljam, da so bile pri izdelavi priključka upoštevane zahteve soglasja za priključitev in da je
izveden v skladu s tehnično dokumentacijo.

Primopredajni zapisnik:
DA / NE
ustrezno obkroži
Št. pogodbe o vzdrževanju priključka (v kolikor se primopredajni zapisnik ne podpiše):
izpolni odgovorno nadzorništvo

Zunanji priključek je priključen na izvod TP:
Ime in šifra enote DEES:
Zunanji priključek je bil pregledan dne:
Podpis nadzornika priključka:
IZJAVA LASTNIKA MERILNEGA MESTA
Izjavljam, da so navedeni podatki točni, kopije priloženih dokumentov pa ustrezajo
originalom.

Datum:
Podpis lastnika:
IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE ZA PRIKLJUČITEV MERILNEGA MESTA
izpolni pooblaščena oseba na Elektro Celje, d.d.
Izjavljam, da merilno mesto izpolnjuje vse pogoje iz soglasja za priključitev in Splošnih
pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije
(Ur.l.RS, št. 126/07) za priključitev.

Merilno mesto je bilo priključeno na omrežje dne:
Podpis pooblaščene osebe:
DATUM PREJETE VLOGE:
PRILOGE
Kopija zapisnika tehničnega pregleda (za priključke, kjer je teh. pregled potreben)
Kopija pogodbe o dobavi električne energije
Zapisnik in merilno poročilo o pregledu in preskusu električne inštalacije
izvajalca inštalacijskih del skladno s Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne
električne inštalacije v stavbah (Ur.l.RS 41/09) in Tehnično smernico TSG
(za dokončno priključitev objekta na distribucijsko omrežje)
Distribucijsko podjetje v primeru nepopolnosti vloge pozove uporabnika oz. njegovega pooblaščenca k dopolnitvi.
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