Priloga
INVESTITOR
……………………………………………………………………………………………………………………….
če je investitor pravna oseba: firma, poslovni naslov in matična številka
če je investitor fizična oseba: ime, priimek in naslov
MANJŠA PROIZVODNA NAPRAVA
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
(vrsta naprave za proizvodnjo električne energije s kratkim opisom njenih karakteristik in podatki o
njenem izdelovalcu)
ki je montirana na / v / ob (*ustrezno obkrožite) objektu, ki stoji na zemljišču parc. št. …………………
k. o. ………………………………, ID-številka objekta ………………………………………………………..
IZJAVLJAM
da je naprava, za katero vlagam zahtevo za njeno priključitev, manjša proizvodna naprava in so bile
pri njeni montaži upoštevane zahteve, predpisane s 4. členom Uredbe o manjših napravah za
proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom,
kar dokazujem z naslednjim:
1. za objekt je bilo izdano: gradbeno dovoljenje oz. uporabno dovoljenje / potrdilo ali odločba, da ima
objekt uporabno dovoljenje po samem zakonu / dovoljenje za objekt daljšega obstoja / odločba o
legalizaciji objekta (*ustrezno obkrožite) št. ………………………… z dne …………………
2. preveritev, da montaža ni v nasprotju s prostorskimi akti, je izvedel
………………………………………………………………………………..
ime in priimek

Podpis, osebni žig*
in datum podpisa
(*osebni žig samo, če ga oseba, ki je
izvedla preveritev, uporablja)**

3. statično presojo je izdelal
………………………………………………………………………………..
ime in priimek

Podpis, osebni žig
in datum podpisa**

4. presojo požarne varnosti je izdelal
………………………………………………………………….…………….
ime in priimek

Podpis, osebni žig
in datum podpisa**

5. presojo zaščite pred strelami in ustreznosti nizkonapetostnih
inštalacij je izdelal
…………………………………………………………………...…………
ime in priimek

Podpis, osebni žig
in datum podpisa**

6. presojo zaščite pred hrupom je izdelal
…………………………………………………………….………………..
ime in sedež izvajalca ter številka in čas veljavnosti pooblastila

Podpis, žig
in datum podpisa**

7. Zemljišče, na katerem stoji objekt in je montirana manjša proizvodna naprava, leži / ne leži
(*ustrezno obkrožiti) na območju varovalnega pasu.
Pridobljena mnenja oziroma soglasja, da je nameravana montaža sprejemljiva z vidika pristojnosti
posameznega pristojnega organa (* samo v primeru, če je obkroženo »leži«):

………………………………………………………………………………………………………………………….
(ime pristojnega organa ter številka in datum izdaje mnenja oziroma soglasja)
8. Objekt ali zemljišče z objektom, na katerem je montirana manjša proizvodna naprava, leži / ne leži
(*ustrezno obkrožite) na območju, varovanem s posebnimi predpisi, ali na vodnem ali priobalnem
zemljišču.
Pridobljena mnenja oziroma soglasja, da je nameravana montaža sprejemljiva z vidika pristojnosti
posameznega pristojnega organa (* samo v primeru, če je obkroženo »leži«):
……………………………………………………………………………………………………………………....
(ime pristojnega organa ter številka in datum izdaje mnenja oziroma soglasja)
9. Preveritev morebitnega obstoja varovanja iz 7. in 8. točke te priloge
je izvedel
Podpis, osebni žig* in datum
………………………………………………………………………………..
podpisa
ime in priimek
(*osebni žig samo, če ga oseba, ki je
izvedla preveritev, uporablja)**

Kraj in datum:
Obrazec izpolnil:
V ………………………………
dne ……………………………

M. P.
……………………………..
podpis investitorja
(če je investitor pravna oseba, s. p.
ali posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, se podpiše
odgovorna oseba)

**Podpisniki obrazca so za resničnost posameznih izjav in strokovnost izvedenih presoj oziroma preveritev,
na katere se nanaša njihov podpis, odgovorni kazensko, odškodninsko in v skladu z zakonom, ki ureja
arhitekturno in inženirsko dejavnost.

