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IZJAVA IZVAJALCA NOTRANJE PLINSKE NAPELJAVE 

IZVAJALEC 

Naziv 

Sedež družbe 

Davčna številka Telefonska številka 

E-naslov

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 

1 Projekt ali tehnična risba izvedenih del. Da. Ne. 

2 
Izjava lastnika v postopku priključitve na 
distribucijsko  omrežje zemeljskega plina. Da. Ne. 

3 
Izjava naročnika gradbene storitve (Zakon o DDV) v 
primeru vgradnje nove merilno regulacijske opreme. Da. Ne. 

4 
Certifikat usposobljenosti osebe za izvajanje 
atestiranih postopkov spajanja. Da. Ne. 

5 
Zapisnik o preizkusu trdnosti in tesnosti plinske 
napeljave.   Da. Ne. 

6 Soglasje dimnikarskega podjetja. Da. Ne. 

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

Kraj in datum Podpis izvajalca 
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