SPLOŠNA NAVODILA ZA PRIKLJUČITEV NA PLINOVODNO OMREŽJE
1

P RO J EK TI R ANJ E I N P R ID OB IT EV S OGL A S J A

1.1

Za izvedbo plinske napeljave je potrebno pridobiti PZI načrt HIŠNEGA PRIKLJUČKA (če še ni zgrajen) in
NOTRANJE NAPELJAVE ZEMELJSKEGA PLINA. V načrtu naj bo obdelano:
-

hišni plinski priključek od distribucijskega plinovoda do objekta (če še ni zgrajen),
notranja plinska napeljava,
meritev in regulacija plina,
dovod zgorevalnega zraka in
odvod dimnih plinov.

Načrt naj izdela projektant, ki je vpisan v imenik odgovornih projektantov pri Inženirski Zbornici
Slovenije.
1.2

En izvod načrta dostavite operaterju distribucijskega sistema PETROL d.d., Ljubljana (v nadaljevanju
PETROL), skupaj z Vlogo za izdajo soglasja, ki mora vsebovati sledeče podatke:
ime in priimek oz. firma in naslov investitorja/lastnika,
želeno lokacijo priključnega mesta na omrežju in priključnega mesta uporabnika,
namen uporabe priključka,
največji pretok priključka (Nm3/h),
predvideno moč trošil v kW,
predviden letni odjem zemeljskega plina v kWh,
dokazilo o lastništvu – izpisek iz zemljiške knjige.

1.3

PETROL načrt pregleda. V kolikor na načrt nima pripomb izda brezplačno Soglasje za priključitev. V
Soglasju za priključitev PETROL na osnovi podatkov iz točke 1.2 določi morebitne nesorazmerne stroške
priključitve (to so stroški, ki ne zadoščajo za pokritje vseh stroškov priključitve). Nesorazmerne stroške
priključitve mora plačati investitor/lastnik.

2

H IŠ N I P L I NS K I P RI KL J U Č EK

2.1

Če hišni plinski priključek od distribucijskega plinovoda do objekta še ni zgrajen, mora investitor/lastnik
pridobiti:
-

2.2

Soglasje za priključitev in
Pogodbo o priključitvi na distribucijski sistem zemeljskega plina.

PETROL in investitor/lastnik skleneta Pogodbo o priključitvi na distribucijski sistem zemeljskega plina,
kjer uredita medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s priključitvijo.
Skladno s sklenjeno pogodbo o priključitvi PETROL zgradi hišni plinski priključek in ga zaplini. O
zaplinjanju priključka izda ustrezen Zapisnik, ki ga posreduje imetniku Soglasja.
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NOT R ANJ A P L I NS K A N AP EL J AV A
K izvedbi notranje plinske napeljave se pristopi, ko:
-

je pridobljeno Soglasje za priključitev in
je zgrajen hišni plinski priključek, ki se zaključuje z glavno plinsko zaporno pipo na objektu.

Notranje plinske napeljave smejo izvajati samo ustrezno usposobljeni in za ta dela registrirani
izvajalci.
3.1

Zaplinjanje notranje plinske napeljave brezplačno izvede PETROL (oz. PETROL-ova terenska služba).
Brezplačno je samo eno zaplinjanje. Stroški nadaljnjih zaplinjanj gredo v breme investitorja/lastnika.

3.2

Vlogo za zaplinjanje dostavite na naslov: PETROL,d.d., Dunajska 50, 1527 Ljubljana (plin@petrol.si).
Sestavni deli (priloge) vloge morajo biti:

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

Registracija izvajalca notranje plinske napeljave*,
Atesti varilcev*,
Zapisnik o preskusu trdnosti in tesnosti notranje plinske napeljave*,
Pozitivno strokovno mnenje o ustreznosti kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav (DIMNIKARSKO
SOGLASJE)**,
Kopija Soglasja za priključitev***.
*
**

pridobite od izvajalca notranje plinske napeljave
pridobite od pristojnega dimnikarskega podjetja - V skladu z Zakonom o dimnikarskih storitvah

(Uradni list RS, št. 68/16) imajo uporabniki dimnikarskih storitev možnost, da si lahko sami
izberejo dimnikarsko družbo. To lahko uporabniki storijo do 30. junija tekočega leta za obdobje, ki
traja od 1. julija tekočega leta za naslednjih 12 mesecev. Če do navedenega datuma uporabnik ne
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bo izbral druge dimnikarske družbe, se šteje, da je izbrani izvajalec dosedanja dimnikarska
družba.
***

pridobite od PETROL

PETROL preveri priloge in (v kolikor nima pripomb) izda terenski službi nalog za zaplinjanje notranje
plinske napeljave.

3.3

Pred zaplinjanjem mora imeti investitor/lastnik sklenjeno POGODBO O DOSTOPU in POGODBO O DOBAVI
PLINA.
Zaplinjanje notranje plinske napeljave izvede predstavnik PETROL-a (terenska služba).
Pri zaplinjanju mora imeti investitor/lastnik na objektu (na vpogled) načrt notranje plinske
napeljave (z vsemi eventuelnimi dopolnitvami), na katerega je bilo izstavljeno Petrol-ovo Soglasje.
Zagon, nastavitev in funkcionalni preizkus plinskih trošil izvede pooblaščeni serviser plinskih
trošil.
Postopek je sledeč:
OPIS AKTIVNOSTI

IZVEDE

1.

preveriti, če je izvedena notranja plinska napeljava narejena po načrtu, h
kateremu je bilo izdano Soglasje

PETROL

2.

izvesti TESNOSTNI preizkus (v tej fazi mora biti vsa plinska napeljava
vidna in dostopna – nepobarvana, nezazidana, …)

PETROL

3.

vgraditi
PLINOMER
in
nizkotlačni
(števčni)
REGULATOR
tlaka
–
srednjetlačni regulator vgradi izvajalec notranje plinske napeljave

PETROL

4.

spustiti plin v notranjo plinsko napeljavo

PETROL.

5.

sestaviti ZAPISNIK O ZAPLINJANJU
ZAPISNIK O MERILNEM MESTU

6.

izvesti zagon, nastavitev in funkcionalni preizkus plinskih trošil

POOBLAŠČENI
SREVISER

7.

izstaviti zapisnik o funkcionalnem preizkusu plinskih trošil

POOBLAŠČENI
SERVISER

8.

PETROL-u dostaviti zapisnik o funkcionalnem preizkusu plinskih trošil

INVESTITOR/
LASTNIK

NOTRANJE

PLINSKE

NAPELJAVE

in

PETROL

OPOZORILO:
Notranje plinske napeljave se ne sme uporabljati vse dotlej, dokler investitor/lastnik ne
sklene POGODBE O DOBAVI PLINA in POGODBE O DOSTOPU ter ne pridobi ZAPISNIKA O
FUNKCIONALNEM PREIZKUSU PLINSKIH TROŠIL.
POOBLAŠČENI SERVISER je tisti serviser, ki ima pooblastilo proizvajalca (dobavitelja) plinskih trošil.

4

UP OR AB A P L I NA
Poraba plina se ugotavlja enkrat mesečno. Na osnovi dejanske porabe vam bo enkrat mesečno izstavljen
račun.

Vse dodatne informacije glede plinifikacije v vaši občini lahko dobite na:
E-mail: plin@petrol.si
in
internetnem portalu http://www.petrol.si/

PETROL d.d., Ljubljana
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