Obrazec 2

VLOGA ZA ZAPLINJANJE NOTRANJE PLINSKE NAPELJAVE

PODATKI O LASTNIKU OBJEKTA
Ime in priimek oz. naziv pravne osebe
Naslov
Zakoniti zastopnik v primeru pravne osebe
Davčna št.
Telefonska/GSM št.

E-pošta

PODATKI O OBJEKTU
Novo odjemno mesto

Ponovni priklop

Prehod UNP/ZP

Zamenjava trošila
Sprememba na plinski napeljavi

Naslov objekta
Poštna številka in kraj

Individualna stanovanjska hiša

Večstanovanjska hiša

Blokovno stanovanje

Blokovna kotlarna

Nestanovanjski objekt (šole, vrtci ...)

Obrt, industrija
Predpisano poskusno
obratovanje

Potrebna funkcionalna nastavitev plinskih trošil

Katastrska občina

Parcelna številka

N

Lastnik

Energetika Ljubljana

Potrjujem:
- da sem seznanjen s pravicami in obveznostmi končnega odjemalca v zvezi z izbiro dobavitelja zemeljskega plina pred priključitvijo
na distribucijski sistem zemeljskega plina in nujno oskrbo, kot to določa Energetski zakon (Ur.list RS, št. 60/19 z dne 8. 10. 2019),
- da sem seznanjen z vsebino iz prejšnje alineje in z informacijami v zvezi z zamenjavo dobavitelja in nujno oskrbo, ki so opisani na
spletni strani www.bivanjudajemoutrip.si,
- točnost podatkov, navedenih v tej vlogi,
- da naročam izvedbo storitev in materiala po veljavnem ceniku Energetike Ljubljana, ki je objavljen na spletni strani
www.bivanjudajemoutrip.si.

Datum:

Lastnik:

Energetika Ljubljana osebne podatke obdeluje skladno z veljavnimi predpisi. Način obdelave osebnih podatkov je določen v Politiki varstva osebnih podatkov,
ki je dostopna na http://www.energetika-lj.si/energetika-ljubljana/o-druzbi/varstvo-osebnih-podatkov.
Sistemska obratovalna navodila za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine
Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občina Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer so dostopna na spletni strani
www.energetika-lj.si in www.bivanjudajemoutrip.si.

IZJAVA IZVAJALCA NOTRANJE PLINSKE NAPELJAVE

IZVAJALEC
Sedež podjetja
Telefon/GSM št.
E-pošta
Objekt
Za navedeni objekt izjavljam:
- Da sem registriran in usposobljen za izvedbo notranjih plinskih napeljav in postopkov spajanja skladno s
tehničnimi zahtevami Energetike Ljubljana.
- Notranja plinska napeljava je dimenzionirana skladno z zahtevami DVGW TRGI G 600 in izdelana skladno
s priloženim načrtom/tehnično risbo notranje plinske napeljave, veljavnimi zakonskimi predpisi, splošno
priznanimi pravili tehnike in Tehničnimi zahtevami Energetike LJubljana.
- Vgrajeni materiali in plinska trošila so skladni z zahtevami DVGW TRGI G 600, slovensko zakonodajo in
imajo ustrezen CE ali DVGW certiﬁkat.
- Dela na notranji plinski napeljavi so zaključena. Plinska napeljava je ustrezno pobarvana ali označena. Vsa
izpustna mesta so zatesnjena oziroma povezana s plinskimi trošili. Napeljava je usposobljena za polnjenje
z zemeljskim plinom.
- Preizkus trdnosti in tesnosti je bil opravljen skladno z zahtevami DVGW TRGI G 600. Uporabljene merilne
naprave so kalibrirane skladno z veljavno zakonodajo in navodili proizvajalca.
- Lastnik objekta je bil poučen o ravnanju s plinskimi napravami in trošili. Predana mu je bila vsa
dokumentacija za obratovanje, vključno z navodili za uporabo in vzdrževanje.
Priloge:
Št.

Priloga

Priloženo

1.

Projekt ali tehnična risba izvedenih del.

DA

2.

Izjava lastnika v postopku priključitve na distribucijsko
omrežje zemeljskega plina.

DA

3.

Izjava naročnika gradbene storitve (Zakon o DDV) v
primeru vgradnje nove merilno regulacijske opreme.

DA

4.

Certiﬁkat usposobljenosti osebe za izvajanje
atestiranih postopkov spajanja.

DA

5.

Zapisnik o preizkusu trdnosti in tesnosti plinske napeljave.

DA

6.

Soglasje dimnikarskega podjetja.

DA

Opombe

Izvajalec s svojim podpisom jamčim za točnost zgoraj navedenih podatkov in za verodostojnost/
ustreznost priložene dokumentacije.

Datum:

Izvajalec:
žig

