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Obrazec št. 2.2 Osnovni podatki o operaciji – izgradnja vetrne elektrarne 

 
Na Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne 
energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn, oznaka 

JR EE OVE 2017, 

v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 
prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne naložbe 
Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, specifičnega cilja 
Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije, 

prijavljamo naslednjo operacijo:  

IZGRADNJA VETRNE ELEKTRARNE 
 
Naziv operacij  
Naziv prijavitelja  
 
Terminski načrt1 

Začetek operacije (mesec, leto)  
Začetek GOI del (mesec, leto)  
Zaključek GOI del (mesec, leto)  
Zaključek operacije (mesec, leto)  
 
Lokacija vetrne elektrarne 

Občina  
Katastrska občina  
Naslov  
 
Osnovni tehnični podatki 

Proizvajalec in tip turbine  
Instalirana moč [kW]  
Srednja hitrost vetra [m/s]  
Premer rotorja [m]  
Višina nosilnega stebra [m]  
Potrebna nova transformatorska 
postaja  

 

1Terminski načrt mora biti v skladu z obdobjem upravičenosti stroškov/ izdatkov. 
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 Obrazec št. 2.2: Osnovni podatki o operaciji 
 

Investicijski stroški 

Gradbena dela [EUR]  

Zemeljska dela [EUR]  

Strojno–tehnološki del [EUR]  

Elektro oprema [EUR]  

Strokovni nadzor po ZGO-1 [EUR]  

Druge investicije [EUR]  

SKUPAJ:  
 
Financiranje 

Vrednost operacije z DDV [EUR]  

Vrednost operacije brez DDV [EUR]  

Znesek upravičenih stroškov operacije [EUR]  

Znesek neupravičenih stroškov [EUR]  

Znesek sofinanciranja operacije [EUR]  

Izračunana stopnja sofinanciranja [%]  

Lastni viri2 [EUR]  
 
Terminski načrt izstavljanja zahtevkov za izplačilo (ZZI) 

Predvidena višina ZZI izstavljenih do 31.10.2017 [EUR]  

Predvidena višina ZZI izstavljenih do 31.10.2018 [EUR]  

Predvidena višina ZZI izstavljenih do 31.10.2019 [EUR]  

Predvidena višina ZZI izstavljenih do 31.10.2020 [EUR]  

 
 
Datum:  Žig Podpis odgovorne osebe prijavitelja: 

 

2 Vpišejo se vsi lastni viri, ki jih zagotovi upravičenec (razlika med celotno vrednostjo operacije in višino sofinanciranja). 
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