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OPERATIVNA NAVODILA ZA IZPOLNITEV OBRAZCEV 

Obrazec 1: za agregate, priključene individualno pri odjemalcih,  tako da števci 

električne energije na merilnem mestu ne beležijo porabljene energije 

1. Predmet povračila stroškov 

Predmet povračila stroškov delovanja agregatov so lahko, skladno z navedenim 

zakonom: prevoz, najem, namestitev, servisiranje in gorivo za delovanje agregata.  

Predmet povračila stroškov so stroški delovanja  agregatov v času trajanja posledic 
žleda in odprave napak na omrežju, če je bila električna energija proizvedena v 
agregatih, priključenih na omrežje tako, da števci niso beležili porabe pri uporabnikih 
omrežja.   

2. Kdo so lahko upravičenci? 

Upravičenci za povračilo zgoraj navedenih stroškov so individualni uporabniki 

agregatov (pravne osebe, s.p.-ji in fizične osebe, ki izvajajo dejavnost), gasilci, 

lokalne skupnosti, civilna zaščita, vojska, ki lahko podajo zahtevek, ki je objavljen na 

spletnih straneh MzIP. Izpolnjene obrazce skupaj z dokazili je treba poslati na naslov: 

mzip.energija@gov.si ali v fizični obliki na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 

Langusova 4, Ljubljana, s pripisom: »Agregati-žled 2014«. 

V kolikor je upravičenec kril samo del stroškov agregata (npr. samo stroške goriva), 

ostale stroške pa drug upravičenec (npr. namestitev in prevoz), upravičenec prijavi 

samo svoje stroške, v OPOMBI pa navede, kdo je imel ostale stroške. 

Za vsako priključitev agregata upravičenec izpolni samostojen obrazec. 

V kolikor agregat v trenutku oddaje zahtevka še obratuje, je to potrebno navesti v 

OPOMBI in vpisati predviden rok delovanja. 

3. Potrebna dokazila 

Izpolnjenemu obrazcu je treba priložiti naslednja dokazila:  

- Račun o nakupu ali najemu agregata 

- Račun o nakupu goriva v času odprave posledic žleda za delovanje agregata  

- Račun za namestitev, 

- Račun za servisiranje, 

- Račun za prevoz agregata in/ali goriva, 

- Dnevnik delovanja agregata – če le ta obstaja. 

V kolikor ima opravičenec dokazila (račune) za skupino agregatov, predloži 

dokazilo samo enkrat. V vsakem obrazcu v polje OPOMBA navede, katere 

dokazilo se nanaša na ta obrazec. 

V kolikor si je upravičenec agregat brezplačno izposodil v OPOMBI navede, kdo 

je lastnik (oz. posojevalec) agregata. 
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V kolikor upravičenec ob podaji zahtevka ne priloži vseh potrebnih dokazil, ga 

MzIP pozove k dopolnitvi vloge. 

4. Presojanje upravičenosti zahtevkov 

MZIP preveri upravičenost prejetih zahtevkov na podlagi podatkov o dejanskem 

izpadu napajanja na elektrodistribucijskem področju, na katerega se zahtevek 

nanaša in obdobju brez dobave elektrike. 

5. Rok za podajo zahtevkov in izplačilo stroškov 

Rok za podajo zahtevkov se izteče 21. 3. 2014.  

Pri povračilu bo upoštevana višina razpoložljivih sredstev! 

Obrazec 2: za lastne ali najete agregate distribucijskih podjetij 

1. Predmet povračila stroškov 

Predmet povračila stroškov delovanja agregatov so lahko, skladno z navedenim 

zakonom: prevoz, najem, namestitev, servisiranje in gorivo za delovanje agregata.  

2. Kdo so lahko upravičenci? 

Upravičenci za povračilo zgoraj navedenih stroškov so elektrodistribucijska podjetja, 

ki lahko podajo zahtevek, ki je objavljen na spletnih straneh MzIP.  

Potrebne podatke EDP vnese v SODO-tovo aplikacijo »Agregati - Pregled prijav 

obratovanja agregatov - Vnos prijave agr.«, in izpolnjen obrazec, podpisan in z 

dokazili (račun, pogodba ….) pošlje na naslov, po e-pošti na naslov: 

mzip.energija@gov.si ali v fizični obliki na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 

Langusova 4, Ljubljana, s pripisom: »Agregati-žled 2014«. 

V kolikor je distribucijsko podjetje krilo samo del stroškov agregata (npr. samo 

stroške goriva), ostale stroške pa drug upravičenec (npr. namestitev in prevoz), 

distribucijsko podjetje prijavi samo svoje stroške, v OPOMBI pa navede, kdo je imel 

ostale stroške. 

Za vsako priključitev agregata upravičenec izpolni samostojen obrazec. 

V kolikor agregat v trenutku oddaje zahtevka še obratuje, je to potrebno navesti v 

OPOMBI in vpisati predviden rok delovanja. 

3. Potrebna dokazila 

Izpolnjenemu obrazcu je treba priložiti naslednja dokazila 

- Račun o najemu agregata, 

- Račun o nakupu goriva v času odprave posledic žleda za delovanje agregata,  

- Račun za namestitev, 

- Račun za servisiranje, 

- Račun za prevoz agregata in/ali goriva, 

- Dnevnik delovanja agregata (če le-ta obstaja). 
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V kolikor ima opravičenec dokazila (račune) za skupino agregatov, predloži dokazilo 
samo enkrat. V vsakem obrazcu v polje OPOMBA navede, katere dokazilo se 
nanaša na ta obrazec. 
V kolikor si je upravičenec agregat brezplačno izposodil v OPOMBI navede, kdo je 
lastnik (oz. posojevalec) agregata. 
V kolikor upravičenec ob podaji zahtevka ne priloži vseh potrebnih dokazil, ga MzIP 
pozove k dopolnitvi vloge. 

4. Presojanje upravičenosti zahtevkov 

MzIP na podlagi prejetih zahtevkov preveri upravičenost zahtevkov glede na podatke 

o dejanskem izpadu napajanja na elektrodistribucijskem področju, na katerega se 

zahtevek nanaša.  

5. Rok za podajo zahtevkov in izplačilo stroškov 

Rok za podajo zahtevkov se izteče 21.3. 2014.  

Pri povračilu bo upoštevana višina razpoložljivih sredstev! 

Obrazec 3: za agregate, ki niso v lasti ali najemu distribucijskih podjetij, in so 

jih distribucijska podjetja priključila na omrežje. 

1. Predmet povračila stroškov 

Predmet povračila stroškov delovanja agregatov so lahko, skladno z navedenim 

zakonom: prevoz, najem, namestitev, servisiranje in gorivo za delovanje agregata.  

Pri povračilu bo upoštevana višina razpoložljivih sredstev! 

2. Kdo so lahko upravičenci? 

Upravičenci za povračilo zgoraj navedenih stroškov so gasilci, lokalne skupnosti, 

civilna zaščita, vojska, ki lahko podajo zahtevek, ki je objavljen na spletnih straneh: 

MZIP. Izpolnjene obrazce skupaj z dokazili je treba poslati po e-pošti na naslov: 

mzip.energija@gov.si ali v fizični obliki na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 

Langusova 4, Ljubljana, s pripisom: »Agregati-žled 2014«. 

V kolikor je upravičenec kril samo del stroškov agregata (npr. samo stroške goriva), 

ostale stroške pa drug upravičenec (npr. namestitev in prevoz), upravičenec prijavi 

samo svoje stroške, v OPOMBI pa navede, kdo je imel ostale stroške. 

Za vsako priključitev agregata upravičenec izpolni samostojen obrazec. 

V kolikor agregat v trenutku oddaje zahtevka še obratuje, je to potrebno navesti v 

OPOMBI in vpisati predviden rok delovanja. 

3. Potrebna dokazila 

Izpolnjenemu obrazcu je treba priložiti naslednja dokazila: 
 Račun o nakupu ali najemu agregata 

- Račun o nakupu goriva v času odprave posledic žleda za delovanje agregata 

- Račun za namestitev, 
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- Račun za servisiranje, 

- Račun za prevoz agregata in/ali goriva, 

- Dnevnik delovanja agregata – če le ta obstaja. 
V kolikor ima opravičenec dokazila (račune) za skupino agregatov, predloži dokazilo 
samo enkrat. V vsakem obrazcu v polje OPOMBA navede, katere dokazilo se 
nanaša na ta obrazec. 
V kolikor si je upravičenec agregat brezplačno izposodil v OPOMBI navede, kdo je 
lastnik (oz. posojevalec) agregata. 
V kolikor upravičenec ob podaji zahtevka ne priloži vseh potrebnih dokazil, ga MzIP 
pozove k dopolnitvi vloge. 

 

4. Presojanje upravičenosti zahtevkov 

MzIP preveri upravičenost zahtevkov glede na podatke o dejanskem izpadu 

napajanja na elektrodistribucijskem področju, na katerega se zahtevek nanaša. 

5. Rok za podajo zahtevkov in izplačilo stroškov 

Rok za podajo zahtevkov se izteče 21.3. 2014.  

Pri povračilu bo upoštevana višina razpoložljivih sredstev! 

 

 

Kontaktni osebi na MZIP sta:  

 Urban Prelog (tel: 01 478 7462, urban.prelog@gov.si) in  

 Jasna Avbelj-Hamzič (tel: o1 478 7488, jasna.avbelj-hamzic@gov.si ) 
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