O. 20727.01

VLOGA ZA PRIKLJUČITEV IN UPORABO DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA
a) Odjem

b) Proizvodnja

c) Samooskrba

PODATKI O IMETNIKU SOGLASJA ZA PRIKLJUČITEV

Naziv – Priimek in ime: _____________________________________________________________
Ulica, Kraj in hišna števila: __________________________________________________________________________________________________
Poštna številka in pošta: ______________________________________
Kontaktna oseba: ___________________________ Tel: ______________ Fax: _____________ E-mail: _____________________________________
Kontaktna oseba: ___________________________ Tel: ______________ Fax: _____________ E-mail: _____________________________________

PODATKI O PRIKLJUČKU IN MERILNEM MESTU
Številka merilnega mesta: ____________________________ Številka soglasja za priključitev:______________________
Naziv merilnega mesta: __________________________________

Nadstropje: _______________

Ulica, Kraj in hišna števila: _____________________________________________

Številka stanovanja : _______________

Poštna številka in pošta: ______________________________

Predviden letni odjem oz. oddaja električne energije iz oz. v distribucijsko omrežje _____________________ (kWh)
Priključitev gradbišča pri gradnji stanovanjskega objekta v lastni režiji:

DA

NE

IZJAVA UPORABNIKA
Izjavljam, da so navedeni podatki točni, kopije priloženih dokumentov pa ustrezajo originalom.
Kot uporabnik električne inštalacije, sem seznanjen s priklopom in z električnimi napravami in aparati ravnam tako, kot da so
pod napetostjo.
V primeru, da preskusi in meritve električne inštalacije ne bodo uspešni oziroma da uporabnik v roku 7 dni izvajalcu nalog
distribucijskega operaterja ne bo dostavil kopije zapisnika o pregledu električne inštalacije, bo izvajalec nalog distribucijskega
operaterja objekt brez dodatnega opozorila odklopil od distribucijskega sistema in storitev obiska monterja zaračunal skladno
s cenikom distribucijskega operaterja.

Kraj in datum: _________________

Podpis in žig imetnika SZP: ________________________



PRILOGE:
Pravnomočno gradbeno dovoljenje (na vpogled, če je bilo GD izdano pred 1.10.2012 - gradbenega dovoljenja ni potrebno prilagati, če ga je
izvajalec nalog distribucijskega operaterja že prejel od pristojne upravne enote, oz. ga zakonodaja za predmetni objekt priključevanja ne
zahteva) (a, b, c)
Pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice, ali druga dokazila o pravici graditi, za celotno traso priključka (v primeru novega ali
rekonstruiranega priključka za obstoječe merilno mesto). V primeru izročitve priključka v last izvajalca nalog distribucijskega operaterja, mora
biti služnostna pravica zagotovljena v korist izvajalca nalog distribucijskega operaterja, ter geodetski posnetek priključka, v kolikor še ni bil
predan pregledniku priključka (a, b)
Izjava o ustreznosti priključka in opravljenem pregledu izgradnje priključka (če se gradi nov ali rekonstruira obstoječ priključek)



(http://www.elektro-maribor.si rubrika »Koristne informacije/Obrazci in vloge«) (a, b)
Izjave za začasno priključitev objekta za potrebe pregleda, preskušanja in meritev električne inštalacije (http://www.elektro-maribor.si



















rubrika »Koristne informacije/Obrazci in vloge«) (a, b, c)
Kopija zapisnika o pregledu električne inštalacije pooblaščenega preglednika, skladno s Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne
električne instalacije v stavbah (Ur.l.RS 41/09, 2/12) in Tehnično smernico TSG_N_002:2013 z dne 31.12.2013 za nov in rekonstruiran objekt
(a,b,c)
Izjava o napravi za samooskrbo (vloga na: http://www.elektro-maribor.si, rubrika »Koristne informacije/Obrazci in vloge«) (c)
Potrdilo ARSE za obstoječo proizvodno napravo, ki bo priključena kot naprava za samooskrbo, da ni vključena v podporno shemo po 372.
členu EZ-1 (c)
Pogodba o vzdrževanju in posluževanju priključka, v kolikor priključek ne bo last izvajalca nalog distribucijskega operaterja. (a,b)
Obratovalna navodila (za priključitev objektov za proizvodnjo električne energije nad 3kVA, za priključitev elektroenergetskih objektov
odjemalcev s priključno močjo nad 5 MW in za priključitev elektroenergetskih objektov odjemalcev, ki jih morajo upravljati delavci za katere je
obvezno usposabljanje in preizkus znanja v skladu s Pravilnikom o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih
naprav (Ur.l. RS št. 41/2009), oziroma navodila za uporabo v slovenskem jeziku za elektrarne/proizvodne naprave, izdelane po SIST EN 50438)
(a,b)
Navodila za uporabo naprave za samooskrbo v slovenskem jeziku(c)

Kopija pogodbe o nakupu in prodaji električne energije (a, b, c)
Pogodbo o samooskrbi (c)
Izjava o nastavitvi in preizkusu delovanja zaščit (za objekte za proizvodnjo električne energije) (b)
Izjava proizvajalca proizvodne naprave za samooskrbo, da so zaščite v proizvodni napravi nastavljene skladno s standardom SIST EN 50438
(c)
Vloga imetnika soglasja (lastnika) za evidentiranje plačnika se priloži v primeru ko lastnik merilnega mesta poda soglasje odjemalcu

O. 20727.01
(plačniku), da le ta odjema in kupuje električno energijo preko merilnega mesta lastnika.


(vloga na: http://www.elektro-maribor.si rubrika »Koristne informacije/Obrazci in vloge«) (a)
Vloga za evidentiranje naslova za pošiljanje pošte se priloži v primeru, da imetnik soglasja za priključitev (lastnik) želi, da vsa pošta v zvezi s
predmetnim merilnim mestom pošilja na v vlogi zapisan naslov (vloga na: http://www.elektro-maribor.si, rubrika »Koristne
informacije/Obrazci in vloge«) (a)

