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PODATKI O OBJEKTU IN UPORABNIKU/LASTNIKU 
Objekt: ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ime/naziv uporabnika/lastnika objekta:_______________________________________________________________________________________  
 
Ulica, kraj, hišna številka in pošta: ____________________________________________________________________________________________ 
 
Štev. soglasja za priključitev:  _______________________                       Štev. merilnega mesta: _2-_____________________                                                                         
 

PODATKI O IZVAJALCU INŠTALACIJSKIH DEL 

Naziv izvajalca:    ___________________________________________________________________________________ 

Naslov:   ___________________________________________________________________________________ 

Telefonska štev.:  ________________               Štev. obrtnega dovoljenja: ___________________________________ 

Izdanega od:  __________________________________________ , datum izdaje:_____________________________ 
 

PODATKI O POOBLAŠČENEM PREGLEDNIKU ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ 

Naziv preglednika :   ___________________________________________________________________________________ 

Naslov:  ___________________________________________________________________________________ 

Telefonska številka:  ________________               Štev. dovoljenja za izvajanje meritev: ___________________________ 

Izdanega od:  ___________________________________________,  datum izdaje:____________________________ 
 
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 INŠTALACIJSKIH DEL 
Spodaj podpisani izvajalec inštalacijskih del izjavljam, da je električna inštalacija v objektu izdelana in dokončana skladno z zahtevami Pravilnika o zahtevah za 
nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur.l. RS 41/2009), tehnično smernico TSG- N-002:2013, Soglasja za priključitev in Projekta električnih inštalacij 
v objektu.  
Uporabnika električne inštalacije sem seznanil z dejstvom, da bo v času pregleda, preskušanja in meritev inštalacija  pod napetostjo in da z inštalacijo ravna 
tako, kot da je pod napetostjo. Uporabnika električne inštalacije sem seznanil s prepovedjo uporabe in priključitve vseh električnih porabnikov na inštalacijo v 
objektu v času pregleda, preskušanja in meritev. 

 

IZJAVA POOBLAŠČENEGA PREGLEDNIKA ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ  
Spodaj podpisani pooblaščeni preglednik izjavljam, da bom na objektu izvajal pregled, preskus in meritve vgrajenih električnih inštalacij, skladno s Pravilnikom 
o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur.l. RS 41/2009). Izjavljam, da izpolnjujem vse predpisane pogoje in zahteve za izvajanje takšnih 
meritev, ki so določeni v 9. členu zgoraj navedenega Pravilnika. Do predložitve pozitivnega Zapisnika o pregledu inštalacije Elektru Celje, je prepovedana vsakršna 
uporaba ali priključitev porabnikov na inštalacijo, o čemer bom izrecno opozoril tudi uporabnika. V času izvedbe pregleda, preizkušanja in meritev prevzemam 
vso odgovornost za električno inštalacijo na objektu in za škodo, ki bi nastala zaradi električne inštalacije. 
Predviden čas za izvedbo pregleda, preizkušanja in meritev je 7 dni od začasne priključitve objekta na distribucijsko omrežje. Zapisnik o pregledu inštalacije bom 
v pisni obliki predložil uporabniku. 

 

IZJAVA UPORABNIKA/LASTNIKA OBJEKTA 
Spodaj podpisani uporabnik/lastnik objekta pooblaščam zgoraj navedenega pooblaščenega preglednika za izvedbo pregleda, preizkušanja in meritev električnih 
inštalacij v objektu, skladno z določbami Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah. Izjavljam, da sem seznanjen s prepovedjo 
uporabe in priključitve vseh električnih porabnikov na inštalacijo v objektu, v času pregleda, preizkušanja in meritev električnih inštalacij.   
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Kraj in datum:                                              Podpis in žig uporabnika/lastnika objekta:  

______________________________                          _____________________________________ 
 
Kraj in datum:                                              Podpis in žig izvajalca inštalacijskih del:  

______________________________                          _____________________________________ 
 
Kraj in datum:                                              Podpis in žig pooblaščenega preglednika:  

______________________________                           _____________________________________ 
 
 
 
Kontakti za priklop merilnega mesta (za dodatne informacije pokličite vsak delovni dan med 7:00 in 8:00 ali med 14.00 in 14.45): 
Področje CELJE: Nadzorništva Vojnik, Gaberje, Lava: g. Kroflič Benjamin 03 42 01 227 
Področje CELJE z okolico: Nadzorništva Mestinje, Laško, Šentjur: g. Grosek Darko 03 42 01 288 
Področje VELENJE: Nadzorništva Velenje, Žalec, Polzela, Nazarje: g. Gorenšek Zvonko 02 88 26 683 
Področje SLOVENJ GRADEC: Nadzorništva Slov. Gradec, Ravne, Vuzenica: g. Kontrec Primož 02 88 26 633, g. Darko Kosaber 02 88 26 540 
Področje KRŠKO: Nadzorništva Krško mesto, Krško z okolico, Mokronog, Bistrica, Brežice, Sevnica: g. Brdnik Ivan 07 48 11 817 


