
 

PRILOGA IV  

 

VLOGA ZA PRIDOBITEV ODLOČBE O DODELITVI PODPORE ZA ELEKTRIČNO ENERGIJO, 

PROIZVEDENO IZ OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE (OVE)  

 

 

1 Podatki o proizvodni napravi OVE  
1.1 Ime proizvodne naprave  
1.2 Kraj proizvodne naprave  
1.3 Številka deklaracije o proizvodni napravi  
 

 
2 Podatki o vlagatelju1  
2.1 Ime in priimek osebe za stike  
2.2 Naslov  
2.3 Telefon, telefaks, e-naslov  
2.4 Davčna številka vlagatelja  
 
1 Če vlagatelj ni sam v celoti lastnik proizvodne naprave OVE, je treba priložiti overjeno pooblastilo 

vseh solastnikov.  
Če je vlagatelj upravljavec proizvodne naprave OVE, je treba priložiti overjeno pooblastilo lastnika ali 
vseh lastnikov proizvodne naprave OVE.  

 

 

3 Podatki o letni proizvodnji električne energije proizvodne 
naprave OVE – ocena 

 

3.1 Neto proizvedena električna energija   
3.2 Neto proizvedena električna energija  s potrdili o izvoru 

(bruto proizvedena električna energija s potrdili o izvoru – lastna 
raba proizvodne naprave)  

 

3.3 Neto proizvedena električna energija s potrdili o izvoru, porabljena 
kot lastni odjem 

 

 

 

4 Podatki o gorivu  
4.1 Osnovno gorivo2  
4.2 Pomožno gorivo3  
 
2 Pri biomasi je treba navesti prevladujočo vrsto biomase skladno z 12. členom te uredbe, pri bioplinu 

pa delež gnoja in gnojevke. 
Pri sosežigu je treba navesti osnovno fosilno gorivo ter delež in vrsto biomase na letni ravni). 

3 Pri pomožnem gorivu je treba navesti vrsta in delež glede na osnovno gorivo. 
 

 

5 Pregled merilnih in registrirnih naprav za električno energijo, za katero se prejema 
podpora  

 

Na enočrtni shemi s pregledom merilnih mest za merjenje energijskih veličin za pridobitev deklaracije 
o proizvodni napravi je treba vnesti tudi merilno mesto za merjenje in registriranje vse neto 
proizvedene električne energije proizvodne naprave. Število, mesto vgradnje in vrsta merilnih naprav 
morajo biti v skladu z uredbo o obveznih meritvah na proizvodnih napravah, ki za proizvedeno 
električno energijo prejemajo potrdila o izvoru in podpore. 
  
 



 

 
 
 
 
 
Podatki merilne in registrirne naprave 
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6 Podatki o gradnji in začetku obratovanja proizvodne naprave OVE4 

6.1    Kopija gradbenega dovoljenja za stavbo, v kateri je proizvodna naprava 
OVE nameščena zaradi izpolnjevanja pogojev za izdajo gradbenega 
dovoljenja 

 

6.2 Datum, številka in kraj izdaje uporabnega dovoljenja  
6.3 Datum sklenitve in številka pogodbe o dostopu do elektroenergetskega 

omrežja 
 

6.4    Datum sklenitve in številka pogodbe o priključitvi na omrežje  
4 Točka 6 se izpolni in priloži samo, če je prišlo do sprememb po izdaji deklaracije za proizvodno 

napravo in nova deklaracija ni potrebna ali je bila namestitev proizvodne naprave OVE pogoj za 
pridobitev gradbenega dovoljenja. 

 

 

7 Podatki o višini investicijskih vlaganj in vlaganj v obnovo proizvodne naprave OVE ter o 
prejetih subvencijah  

 

7.1 Proizvodne naprave OVE5  
 Višina investicijskih vlaganj, pripravljena skladno z metodologijo za 

določanje referenčnih stroškov 
 

 Leto investicijskih vlaganj  
 Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme/pooblaščeni 

revizor6 
 

 Ime in priimek  
 Podpis, datum  
 
5 Točka 7.1 se izpolni samo za proizvodne naprave iz drugega odstavka 3. člena te uredbe. 
6 Za mikro proizvodne naprave (velikostni razred 1) za dokazilo višine investicijskih vlaganj zadoščajo 

kopije pogodb in računov v zvezi z gradnjo proizvodne naprave.  
 
 
7.2 Obnovljene proizvodne naprave OVE7  
 Višina investicijskih vlaganj v obnovo, pripravljena skladno z 

metodologijo za določanje referenčnih stroškov 
 

 Leto investicijskih vlaganj  
 Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme/pooblaščeni  



 

revizor8 
 Ime in priimek  
 Podpis, datum  
 
7 Točka 7.2 se izpolni samo za proizvodne naprave iz 17. člena te uredbe. 
8 Za mikro proizvodne naprave (velikostni razred 1) za dokazilo višine investicijskih vlaganj zadoščajo 

kopije pogodb in računov v zvezi z gradnjo proizvodne naprave.  
 

 
 
7.3 Prejete subvencije   
 Vrsta prejetih subvencij9  
 Datum oziroma trajanje prejemanja subvencij  
 Znesek prejetih subvencij  
 Kopija uradnega dokumenta o prejetih subvencijah  
 
9 Pri vrsti prejetih subvencij je treba navesti obliko državne pomoči, npr. povratna ali nepovratna 

investicijska pomoč, obrestne mere posojil, ugodnejše od običajnih, drugo. 
 

 

8 Vrsta zaprošene podpore  
8.1 Podpora kot zagotovljeni odkup električne energije  
8.2 Podpora kot obratovalna podpora  
 

 

 
 

Kraj in datum 

 

 

 

 

Podpis odgovorne osebe vlagatelja 


