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ZAPISNIK O PREGLEDU MERILNEGA MESTA PN/HEE/PEV oz. PREGLEDU ZAHTEVANE 

DOKUMENTACIJE, KI IZHAJA IZ VLOGE ZA PRIKLJUČITEV IN DOSTOP NA DISTRIBUCIJSKO 

OMREŽJE ELEKTRO CELJE 
 

ŠTEVILKA MERILNEGA MESTA: _____________________  ŠTEVILKA SZP:___________________ 

 

Naziv merilnega mesta: __________________________________  

 

Parc.št:__________________________________ K.O.št.:____________________ 

 

Ulica, kraj in hišna števila: _____________________________________________      

 

Poštna številka in pošta: ______________________________ 

 

PODATKI MERILNEGA MESTA: 

 

Naziv – Priimek in ime: _____________________________________________________________________________ 

 

Ulica, kraj in hišna števila: ___________________________________________________________________________ 

  

Številka in naziv pošte:  

______________________________________________  

 

PODATKI O UPORABNIKU: 

 

Naziv – Priimek in ime: _____________________________________________________________________________ 

 

Ulica, kraj in hišna števila: ___________________________________________________________________________  

 

Številka in naziv pošte:  

___________________________________________________ 

Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da so na merilnem mestu izpolnjeni pogoji za priključitev iz SZP in 

predpisov: 

 

DA                                                                                        NE 

Ustrezno obkroži! 

 

V primeru »NE« je potrebno obvezno navesti ugotovitve  za neustreznost! 

 

Merilno mesto je priključeno:                                      DA                                 NE                                   ZAČASNO 

Ustrezno obkroži!  
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Priloga tega zapisnika so podatki merilnega mesta.  

 

UGOTOVITVE (pomanjkljivosti zunanjega – notranjega priključka, zaščite, instalacije, nedovoljeni odjem, 

pomanjkljivosti glede zagotavljanja skladnosti z RfG in SONDSEE, ostalo) 

 

  ______________________________________________________________________________________ 

 

  ______________________________________________________________________________________ 

 

  ______________________________________________________________________________________ 

 

  ______________________________________________________________________________________ 

 

  ______________________________________________________________________________________ 

 

  ______________________________________________________________________________________ 

 

  ______________________________________________________________________________________ 

Zgoraj navedene pomanjkljivosti  morajo biti odpravljene do _______________, za kar se uporabnik 

zavezuje s podpisom. Naslednji pregled se skladno s Cenikom drugih storitev, ki jih SODO zaračunava 

uporabnikom, zaračuna po tarifi B.10.e. 

Opomba v primeru priključitve »ZAČASNO«: 

V primeru, da uporabnik sistema v roku dostavi manjkajoče dokumente (npr. zapisnik o meritvah 

inštalacije) in ni potreben ponoven pregled merilnega mesta, distribucijski operater smatra, da so 

izpolnjeni vsi pogoji za priključitev po izdanem SZP in se v bazah distribucijskega operaterja status 

merilnega mesta spremeni iz »ZAČASNO« v »DA«.  

V nasprotnem primeru skladno s pogodbenimi določili pogodbe o uporabi sistema preneha veljati 

sklenjena pogodba o uporabi sistema, kar posledično pomeni odklop merilnega mesta do odprave 

zgoraj navedenih pomanjkljivosti. Po odpravi pomanjkljivosti se sklene nova pogodba o uporabi 

sistema. 

Pregledano dne : 

 

Podpis pooblaščene osebe EDP:                                                    Podpis uporabnika: 


