
 

 

 

 

PRILOGA 2 

I N V E S T I T O R 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
če je investitor pravna oseba: ime firme, naslov (sedež) in identifikacijska številka (ID) 
če je investitor fizična oseba; ime in naslov bivališča 

 
ENOSTAVNE NAPRAVE ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
vrsta enostavne naprave s kratkim opisom njenih karakteristik in o njenem izdelovalcu 

 
ki je montirana na / v / ob (*ustrezno obkrožiti) zgradbi, ki stoji na zemljišču parc. št. ………………… k.o. 
………………………………………………………. 

 
I Z J A V L J A M 

 
da je naprava, za katero vlagam zahtevo za njeno priključitev na elektroenergetsko omrežje, 
enostavna naprava za proizvodnjo električne energije in da so bile pri njeni montaži upoštevane 
zahteve, predpisane s 23.a členom Uredbe o energetski infrastrukturi, 
 

kar dokazujem z naslednjim: 

1. za zgradbo je bilo izdano / gradbeno dovoljenje oz. uporabno dovoljenje / potrdilo, da ima zgradba 
uporabno dovoljenje po samem zakonu (*ustrezno obkrožiti) štev. ……………… z dne ………………… 

2. preveritev, da montaža ni v nasprotju s prostorskimi akti, je izvedel 
 ……………………………………………………………………………….. 

ime in priimek 

 
 

 podpis in osebni žig* 
(osebni žig samo, če ni LI) 

3. statično presojo je izdelal  
……………………………………………………………………………….. 

ime in priimek 

 
 

 podpis in osebni žig 

4. presojo s področja požarne varnosti (* samo, če je tako zahtevano) 
je izdelal  

………………………………………………………………….………….. 
ime in priimek 

 
 

podpis in osebni žig 

5. presojo o zaščiti pred strelami je izdelal  
…………………………………………………………………...………… 

ime in priimek 

 
 

podpis in osebni žig 

6. presojo o zaščiti pred hrupom je izdelal  
…………………………………………………………….……………….. 

naziv in sedež osebe in številka ter trajanje pooblastila 

 
 

podpis in žig 

7. zemljišče, na katerem stoji zgradba in je montirana enostavna naprava, leži / ne leži (*ustrezno 
obkrožiti) na območju varovalnega pasu. 
Pridobljena soglasja (* samo v primeru, če je obkroženo »leži«):  
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
naziv soglasodajalcev ter številka in datum izdaje soglasja 

8. zgradba ali zemljišče z zgradbo, na kateri je montirana enostavna naprava, je / ni (*ustrezno 
obkrožiti) na območju, varovanem s posebnimi predpisi. 
Pridobljena soglasja (* samo v primeru, če je obkroženo »je«):  
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
naziv soglasodajalcev ter številka in datum izdaje soglasja 

9, preveritev o morebitnem obstoju varovanja iz 7. in 8. tč. je izvedel 
 ……………………………………………………………………………….. 

ime in priimek 

 
 

podpis in osebni žig 

Kraj in datum: 
 
V ……………………………… 
dne …………………………… 

 
 

M.P. 
 

Obrazec izpolnil: 
 

…………………………….. 
podpis odgovorne osebe investitorja 

 


