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IZJAVA O USTREZNOSTI PRIKLJUČKA IN
OPRAVLJENEM NADZORU IZGRADNJE PRIKLJUČKA
PODATKI IMETNIKA SOGLASJA ZA PRIKLJUČITEV (lastnik merilnega mesta oziroma objekta)
Naziv – priimek in ime:____________________________________________________________________
Ulica, kraj, hišna številka in pošta: ____________________________________________________________________________________________

PODATKI O PRIKLJUČKU IN MERILNEM MESTU
Številka merilnega mesta: _2-___________________________ Številka soglasja za priključitev:________________________
Naziv merilnega mesta: ______________________________________

Nadstropje: _______________

Ulica, kraj in hišna številka: _____________________________________________

Številka stanovanja : _______________

Poštna številka in pošta: ______________________________

Izvajalec priključka:________________________________________________________________________________________________________
Nadzornik priključka: ______________________________________________________________________________________________________
Izdelovalec in številka projektne dokumentacije za priključek: _______________________________________________________________________
Izdelan geodetski posnetek in predan nadzorniku priključka: DA

NE

Ime TP in BTP šifra TP:_______________________________________________________________________________________________
Zunanji priključek je priključen na izvod (ime in BTP šifra izvoda): _______________________________________________________________
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.

IZJAVA IZVAJALCA IN NADZORNIKA PRIKLJUČKA
•
•
•
•
•
•

priključek je zgrajen v skladu s soglasjem za priključitev in projektno dokumentacijo in so bili pri njegovi izvedbi upoštevani vsi projektni pogoji in soglasja,
da je priključek izveden v skladu z gradbenimi predpisi, ki so obvezni pri izvedbi priključkov take vrste in s pogoji, določenimi za tako gradnjo,
da so bili pri gradnji upoštevani predpisani ukrepi, s katerimi bodo preprečeni oziroma na najmanjšo mero omejeni vplivi, ki jih utegne povzročiti priključek v
svoji okolici,
da so inštalacije, tehnološke naprave in oprema kvalitetno vgrajene in da izpolnjujejo predpisane parametre, upoštevajoč tehnološki proces, ter varnost in
zdravje pri delu, varstvo pred požarom in varstvo okolja,
da je priključek zgrajen (oziroma rekonstruiran) s takšnimi gradbenimi proizvodi in materiali in na takšen način, da je priključek zanesljiv kot celota,
da bo priključek mogoče vzdrževati v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, tako da je zgrajeni priključek zanesljiv ter izpolnjuje vse
bistvene zahteve, določene v predpisih za tovrstne priključke.

OPOMBE
__________________________________________________________________________________________________________________________

Kraj in datum: _________________
Izvajalec priključka:
_____________________________

Preglednik priključka:
_______________________

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

Pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice, ali druga dokazila o pravici graditi, za celotno traso priključka (v primeru novega ali
rekonstruiranega priključka), v primeru izročitve priključka v last Elektro Celje, mora biti služnostna pravica zagotovljena v korist Elektro
Celje.
Pogodba o vzdrževanju in posluževanju priključka, v kolikor priključek ne bo last Elektro Celje.
Projekt izvedenih del PID za priključek z vsemi vezalnimi shemami in geodetskim posnetkom trase priključka v vseh prostorskih dimenzijah
v pisni in elektronski obliki (v primeru novega ali rekonstruiranega priključka). Geodetski posnetek ni potrebno predložiti, če priključek
zgradi Elektro Celje, v nasprotnem primeru pa izjavo in geodetski posnetek zagotovi izvajalec izgradnje priključka.

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