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OBVESTILO O PRIČETKU DEL NA ELEKTROENERGETSKIH NAPRAVAH 
 

PODATKI IMETNIKA SOGLASJA ZA PRIKLJUČITEV (lastnik merilnega mesta oziroma objekta) 

 

Naziv – Priimek in ime: 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Ulica, Kraj in hišna števila in pošta: 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Kontaktna oseba: ___________________________  

 

Tel: _________________________E-mail: ___________________________________________ 

 

PODATKI O PRIKLJUČKU IN MERILNEM MESTU 

 

Številka merilnega mesta: ____________________________  

 

Številka soglasja za priključitev:______________________ 

 

Naziv merilnega mesta: ______________________________________  

 

Nadstropje: _______________     Številka stanovanja : _______________      

 

Ulica, Kraj in hišna števila: _____________________________________________      

 

Poštna številka in pošta: ______________________________ 

 

Datum predvidenega začetka del: _______________________________________________________________ 

 

OPOMBA: 

O nameravanem začetku kakršnihkoli del na priključku mora biti SODO (pristojno nadzorništvo Elektro 

Celje d.d.) pisno obveščen najmanj osem dni pred začetkom del.  

 

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. 

 

Zahteve za izvedbo priključka: 

• priključek mora biti zgrajen v skladu s soglasjem za priključitev in projektno dokumentacijo, 

• pri njegovi izvedbi morajo biti upoštevani vsi projektni pogoji in soglasja, 
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• priključek mora biti izveden v skladu z gradbenimi predpisi, ki so obvezni pri izvedbi priključkov 

take vrste in s pogoji, določenimi za tako gradnjo, 

• pri gradnji morajo biti upoštevani predpisani ukrepi, s katerimi bodo preprečeni oziroma na 

najmanjšo mero omejeni vplivi, ki jih utegne povzročiti priključek v svoji okolici, 

• inštalacije, tehnološke naprave in oprema mora biti kvalitetno vgrajena in da se izpolnjujejo 

predpisani parametri, upoštevajoč tehnološki proces, ter varnost in zdravje pri delu, varstvo 

pred požarom in varstvo okolja, 

• priključek mora biti zgrajen (oziroma rekonstruiran) s takšnimi gradbenimi proizvodi in materiali 

in na takšen način, da je priključek zanesljiv kot celota, 

• priključek je 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: _________________ 

 

 

Podpis in (žig) lastnika:      Zahtevo prejel: (nadzorništvo) 

_____________________________         ____________________________________ 


