Spoštovani !
Za vsak poseg v prostor, za katerega se zahteva izdaja gradbenega dovoljena, je potrebno pridobiti od upravljavca
distribucijskega omrežja ustrezno izjavo, s katero upravljavec potrjuje projektno rešitev umestitve objekta v prostor in
način priključitve na distribucijsko omrežje (DO). Pridobivanje dokumentacije se prične z skupno vlogo za izdajo
projektnih pogojev (PP) in soglasja za priključitev (SZP). Projektni pogoji se izdajo le v primeru, če se predvideva
gradnja objekta v varovalnih pasovih, ki jih določa veljavna zakonodaja. Soglasje za priključitev se izda v primeru:

da se novogradnja priključuje na distribucijsko omrežje,

spremembe priključne moči,

spremembe ali rekonstrukcije priključka,

spremembe tehničnih karakteristik naprav uporabnika,

spremembe skupine končnih odjemalcev.
V primeru, da se predvideva gradnja objekta v varovalnih pasovih elektroenergetskih naprav, investitor v sodelovanju z
upravljavcem omrežja izdela projekt tehnične rešitve. Enako velja v primeru, če se v SZP zahteva projektna rešitev
priključka na DO. Na podlagi vloge za izdajo izjave »Rešitve so ustrezne« in predložene celotne ustrezne projektne
dokumentacije (projekt umestitve objekta v prostor in projekt priključka), soglasodajalec izda izjavo »Rešitve so
ustrezne«, s katero se zaključi postopek izdaje dokumentov soglasodajalca in prične postopek pridobivanja gradbenega
dovoljenja na pristojni upravni enoti.
Kadar objekt ne posega v bližino elektroenergetskih naprav in tudi ni predvidena priključitev na distribucijsko omrežje,
se že na podlagi vloge za izdajo projektnih pogojev, kateri je priložena idejna zasnova objekta, izda izjavo »Rešitve so
ustrezne«.
V postopku pridobivanja dokumentov pred priključitvijo Vam bomo posredovali v podpis še pogodbo o priključitvi na
DO, v okviru katere boste poravnali povprečne in neposredne stroške priključevanja, ter zahtevo za priključitev in
dostop na DO, ki jo boste posredovali soglasodajalcu po sklenitvi pogodbe o dobavi električne energije in dostopu do
DO.
Spodnji diagram prikazuje poenostavljen potek pridobivanja ustreznih dokumentov v postopku priključevanja na
distribucijsko omrežje, do potrditve projektnih rešitev:
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Izpolnjene vloge za nadaljevanje postopka pošljite na naslova:
- Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj (kontaktna telefonska številka 04 - 2083 238)
- Elektro Gorenjska, d.d., Moste 2a, 4274 Žirovnica (kontaktna telefonska številka 04 - 2083 417)
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Izvršni direktor OE DO
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