
 

Vloga za začasno priključitev in dostop na 

distribucijsko omrežje Elektro Celje 

OB.75.628 

Izdaja 1 

      Velja od 1. 10. 2009 

 

VVLLOOGGAA  ZZAA  ZZAAČČAASSNNOO  PPRRIIKKLLJJUUČČIITTEEVV  IINN  DDOOSSTTOOPP  NNAA  

DDIISSTTRRIIBBUUCCIIJJSSKKOO  OOMMRREEŽŽJJEE  EELLEEKKTTRROO  CCEELLJJEE  
  

UPORABNIK         izpolni vlagatelj za soglasje za priključitev ali izvajalec elektroinštalacijskih del                   

Naziv / Priimek in ime:                

Kraj – ulica in hišna št. (nadstr., stanovanje št.):     

Številka in naziv pošte:      

PODATKI OBJEKTA ZA PRIKLJUČITEV  

Naziv merilnega mesta / Priimek in ime: 

Kraj – ulica in hišna št. (nadstr., stanovanje št.):     

Številka in naziv pošte:      

IZJAVA IZVAJALCA ELEKTROINŠTALACIJSKIH DEL 
izpolni izvajalec elektroinštalacijskih del za čas funkcionalnih meritev 

Izvajalec:                                                                                                    

Telefonska številka:                                              E - naslov:     

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), na osnovi 65. člena Zakona o 

varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 56/99, 64/01 – popr.), na osnovi 15. člena Pravilnika o listinah za 

sredstva pri delu (Ur.l. SRS 26/88 in 31/88) in da so v skladu s Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne el. 

inštalacije v stavbah Ur.l.RS, št. 41/09 s pripadajočimi standardi, 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.  

Upoštevaje 1. člen Pravilnika o izdajanju pismenih izjav in strokovnih ocen glede upoštevanja varstvenih 

ukrepov in Navodil za varno uporabo in preizkušanje ter vzdrževanje delovnih priprav (Ur.l. SRS 16/75) 

izvajalec izjavlja, da so bili upoštevani vsi predpisi Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo 

električnega toka (Ur.l. SRS 29/92). 

Začasni priklop potrebujem za opravljanje preizkusov in električnih meritev na elektroinštalacijah. V času 

začasnega priklopa v celoti odgovarjamo za vse nepravilnosti. 

Izjava velja za čas izvajanja meritev med  in  

V kolikor izvajalec oziroma uporabnik ne dostavi zapisnika in merilnega poročila o pregledu in preskusu 

električne inštalacije skladno s Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah 

(Ur.l.RS 41/09) in Tehnično smernico TSG v določenem roku, se omenjeni objekt odklopi iz distribucijskega 

omrežja. 

DATUM:                                            

Podpis in žig izvajalca:                                                                                                                                       

 

DATUM PREJETE VLOGE:  

PRILOGE 

Pravnomočno gradbeno dovoljenje (na vpogled, če je glede na ZGO le to potrebno) ali izpolnjeno Prilogo 2 iz Uredbe o 

dopolnitvah Uredbe o energetski infrastrukturi (Ur. l. RS, št. 75/2010) 

Distribucijsko podjetje v primeru nepopolnosti vloge pozove uporabnika oz. njegovega pooblaščenca k dopolnitvi. 
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