
Priloga 1 
 
VLOGA ZA ENERGETSKO DOVOLJENJE ZA OBJEKT ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE 
ENERGIJE NAZIVNE MOČI OD 1 MW DO 10 MW 
    
1.0 Splošni podatki o prosilcu: 

1.1 Vrsta objekta (lahko tudi začasni delovni naziv): 
1.2 Splošni podatki o prosilcu oziroma prejemniku energetskega dovoljenja: 

1.2.1 Matična številka prosilca: 
1.2.2 Davčna številka prosilca: 
1.2.3 Ime prosilca, ki prosi za energetsko dovoljenje: 

     Naslov............................................................................................. 
      Ulica ......................................................... številka ……………….. 
      Kraj ................................................................................................... 
      Poštna številka ............   pošta ………………………………………… 
     
     

(Prosilec za izdajo energetskega dovoljenja lahko priloži redni izpis iz 
sodnega/poslovnega registra AJPES. Če prosilec tega ne priloži, si ministrstvo redni 
izpis pridobi samo. Če gre za novoustanovljeno podjetje z namenom izgradnje 
proizvodnega objekta, je potrebno priložiti overjeno kopijo ustanovne pogodbe.) 

 
1.2.4 Ime in podatki kontaktne osebe: 

    Ime in priimek, položaj, naslov: 
      .................................................................................................................. 
      tel: .......................... fax:…. ................, e-pošta ...................................... 
 

1.2.5 Glavna dejavnost poslovnega subjekta, ki prosi za energetsko 
dovoljenje  

     
2.0 Osnovni podatki o objektu: 

2.1 Lokacija objekta: 
2.2 Tehnični podatki proizvodnega objekta: 
vrsta in tip objekta: 
skupna električna moč na pragu: 
število in moč posameznih enot: 
napetost omrežja na katerega bo objekt priključen: 
izkoristki (celotni izkoristek, električni izkoristek na pragu objekta): 
2.3 Sodelovanje proizvodnega objekta pri sistemskih storitvah: 

     (prosilec predlaga eventualne možnosti sodelovanja pri sistemskih storitvah) 
2.4 Osnovno in rezervno gorivo: 
osnovno gorivo (urna in letna količina) 
rezervno gorivo 

     (opredeliti letni maksimalni delež rezervnega goriva glede na osnovno gorivo) 
     
3.0 Predlog glavnih mejnikov za izgradnjo proizvodnega objekta, za katerega je 

zaprošeno energetsko dovoljenje: 
gradbeno dovoljenje ..................(mesec)..............(leto) 
dokončanje izgradnje in pričetek rednega obratovanja ............(mesec)............(leto) 

     
4.0 Predvidena ekonomska in življenjska doba objekta: 

Predvidena ekonomska doba objekta je ……..…. let. 
Predvidena življenjska doba objekta je ………… let. 
V primeru da se ne predvideva podaljšanje življenjske dobe objekta, je potrebno dodati 
opis sanacije lokacije oziroma odstranitev objekta ali naprave in sanacija lokacije. 



     
5.0 Usklajenost objekta: 

5.1 z Energetskim konceptom Slovenije (EKS); 
5.2 z razvojnimi načrti operaterjev prenosnih in distribucijskih sistemov; 
5.3 z Akcijskim načrtom za obnovljive vire energije (AN OVE); 
5.4 z Akcijskim načrtom za učinkovito rabo energije (AN URE); 
5.5 glede na območja, ki so pod različnimi režimi varstva okolja (Narodni park, regijski 

in krajinski parki).  
     
6.0 Predinvesticijska zasnova za energetski objekt s tehnično idejno zasnovo  
 
Predinvesticijska zasnova, DIIP ali ekonomska analiza, ki jih predloži prosilec, ne smejo biti 
starejše kot 6 mesecev od datuma izdelave.  
 
Tehnično idejne rešitve morajo vsebovati vsaj shemo instalacij in tehnološke opreme, 
enopolno shemo elektro instalacij ter situacijo lokacije proizvodnega objekta (na katastru ali v 
merilu 1: 5000) ter tudi 4 priloge s podatki o priključitvi objekta na omrežja in sicer: 

- podatki in situacija (v merilu 1:2000 ali 1:5000) priključitve na distribucijsko omrežje 
električne energije, 

- podatki in situacija (v merilu 1:2000 ali 1:5000) priključitve na distribucijsko omrežje 
zemeljskega plina, 

- podatki o priključitvah na drugo infrastrukturo ter 
- pogoje v zvezi z uporabo javnega dobra ali javne infrastrukture. 

     
7.0 Mnenje ali načelno soglasje sistemskih operaterjev omrežja: 
 
8.0 Kopija pravnomočne odločbe o vodnem dovoljenju za HE 
 
9.0  Izjava kaj bo z objektom po prenehanju obratovanja. 
 
 
 
Kraj in datum .............    Podpis odgovorne osebe prosilca ...................... 
 
                                     
 
 
Opomba: 
Za polja vetrnih elektrarn nazivne moči nad 5 MW se uporablja Priloga 2. 

  

 


