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Agencija za energijo je pooblaščena za: 
 izdajo deklaracij za proizvodne naprave OVE in SPTE (365. člen EZ-1) 

 izdajo potrdil o izvoru elektrike (365. – 368. člen EZ-1) 

 dodelitev podpor za elektriko, proizvedeno iz OVE in v SPTE (372. člen EZ-1) 

 

….v okviru gornjih pooblastil razpolagamo s podatki o: 
 nazivni električni moči pn z izdano deklaracijo, za SPTE tudi o toplotni moči (v 

kW, vir: agencija)  !!! NI OBVEZE PRIDOBITVE DEKLARACIJE ZA VSE OVE in SPTE pn !!! 

 količini proizvedene elektrike v pn OVE in SPTE z izdano deklaracijo (vir: SODO, 
d.o.o.) 

 nazivni električni moči pn z dodeljeno pravico do dp (v kW, vir: Borzen, d.o.o., agencija)    

 količini proizvedene elektrike za katero je izplačana DP (v MWh, vir: Borzen, d.o.o.) 

 vrednosti izplačanih dp (v EUR, vir: Borzen, d.o.o.) 

 

 Podatki so zbrani in analizirani v  

POROČILU O DOSEGANJU NACIONALNIH CILJEV 

 NA PODROČJU OVE IN SPTE (361. člen EZ-1) 

Pregled doprinosa podporne sheme k ciljem OVE, pregled stroškov sheme, vpliv višine podpor na 
dinamiko sheme, okoljske koristi sheme – zmanjšanje emisij TPG, prihranek primarne energije v 

SPTE, ipd. 
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Obnovljivi viri in SPTE v okviru podporne sheme 



Agencija za energijo je pooblaščena za: 

 zbiranje podatkov o doseženih prihrankih energije pri končnih odjemalcih  in 
poročanje o doseženih ciljih (321. člen EZ-1) 

….obveze zavezancev: 
 zavezanci za doseganje prihrankov so dobavitelji energentov končnim 

odjemalcem (plin, toplota, tekoča goriva, premog, lesna biomasa, ipd. (318. člen EZ-1)  

   !!! OTEŽENA IDENTIFIKACIJA ZAVEZANCEV, NI ENOTNEGA REGISTRA !!! 

 zavezanci lahko prihranek dosežejo s svojim aktivnim doprinosom pri realizaciji 
ukrepov za doseganje prihrankov energije v zasebnem in javnem sektorju (ni 
namenjeno gospodinjskim odjemalcem, vrste ukrepov in ciljne skupine subjektov pri katerih se lahko 

realizirajo ukrepi, so opredeljeni v podzakonskem predpisu), lahko tudi s plačilom  

  !!! OBSEG DOSEŽENEGA PRIHRANKA JE CILJNO OPREDELJEN ZA POSAMEZNO LETO !!! 

 obseg doseženih prihrankov se za večino realiziranih ukrepov določi 
metodološko (podzakonski akt) 

Razpolagamo s podatki o: 
 količini prodane energije oziroma energentov končnim odjemalcem  

 izvedenih ukrepih in o količini prihranka energije po posameznem zavezancu, ipd 

 

 Podatki so zbrani in analizirani v 
POROČILU O DOSEŽENIH PRIHRANKIH KONČNE ENERGIJE  

V SISTEMU OBVEZNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI  
Opredelitev: obsega prihrankov, ukrepov s katerimi so bili doseženi, sektorjev v katerih so bili 

doseženi, prodanih energentov, ipd. 
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Doseženi prihranki rabe energije pri končnih odjemalcih – 
poslovnih subjektih 
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Za konec…… 

 
 
 

 
IZZIVI IN POMISLEKI (izkušnje) 

 
centralizacija podatkov – en zbiratelj in skrbnik 

 
jasna opredelitev poročevalskih enot ter vrste in obsega 

podatkov 
 

zbiranje POTREBNIH podatkov 
 

 

 

 

 

 



alenka.domjan@agen-rs.si 


