Beltinci
PETROL d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, tel.: (01) 47-14-273; faks: (01) 47-14-400

SPLOŠNA NAVODILA PRI PRIKLJUČITVI NA
PLINOVODNO OMREŽJE
Za priključitev uporabnika na mestno plinovodno omrežje so potrebni naslednji postopki oziroma
morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
•
•
•

•
•

•

Zgrajeno mora biti sekundarno plinovodno omrežje, ki se zaključuje na vašem objektu (s požarno
pipo na fasadi oz. direktno uvodnico).
Kot bodoči odjemalec morate pred priključitvijo v celoti plačati prispevek za plinovodni
priključek.
Pridobiti morate projekt v obliki PZI za izvedbo plinske kotlovnice in notranje plinske inštalacije,
ki ga izdela projektant strojnih inštalacij s strokovnim izpitom. V njem mora biti obdelan tudi
dovod zgorevalnega zraka, prezračevanje ter odvod dimnih plinov. En izvod morate dostaviti
distributerju plina Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, ki vam bo projekt v primeru
ustrezne rešitve potrdil, projekt pa zadržal v svojem arhivu. Priporočamo vam, da projekt priskrbi
izvajalec notranjih inštalacij.
Ko so izpolnjeni vsi zgoraj navedeni pogoji, lahko izbrani izvajalec prične z deli.
Pridobiti je potrebno dimnikarsko soglasje od pooblaščenega dimnikarskega podjetja. V Beltincih
te storitve opravlja:
ABD – DIMNIKARSTVO MURSKA SOBOTA d.o.o.
Trstenjakova ulica 2A
9000 MURSKA SOBOTA
Tel.: 02/53 51 310
Po končanju del izvajalec pozove pooblaščenega predstavnika iz firme TREMOTRADE d.o.o.
(kontaktna oseba Zdravko Donko GSM 041/683-605), ki:
- prevzame vso dokumentacijo (dimnikarsko soglasje, ateste varilcev in vgrajenega materiala
ter opreme, zapisnike o trdnostnem in tesnostnem preizkusu instalacije);
- pripravi za podpis pogodbo o odjemu plina;
- pripravi za podpis pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja;
- pripravi za podpis »Zapisnik o sposobnosti notranje plinske napeljave«;
- pripravi za podpis »Zapisnik o posegu na odjemnem mestu«
- izvede ponoven tesnostni preizkus notranje plinske instalacije;
- montira plinomer in regulator tlaka ter spusti plin v hišno napeljavo (do posameznih trošil).

Funkcionalni zagon plinskih trošil izvede pooblaščeni serviser za posamezno vrsto trošil.
V kolikor dokumentacija ni popolna, oziroma se ugotovi netesnost notranje plinske instalacije se vsak
naslednji obisk pooblaščenega predstavnika zaračuna v breme stranke po veljavnem ceniku.
Vse dodatne informacije glede plinifikacije na področju občine Beltinci lahko dobite na sedežu
PETROL d.d. v Ljubljani tel.: (01) 47-14-273. Projekt plinifikacije vodi Andrej Karlin.
PETROL d.d., Ljubljana
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