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207. Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne 
naprave in potrdil o izvoru električne energije

Na podlagi desetega odstavka 64.f člena in za izvrševa-
nje prvega odstavka 64.f člena, šestega odstavka 64.g člena 
in tretjega odstavka 64.h člena Energetskega zakona (Uradni 
list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) izdaja 
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o izdaji deklaracij za proizvodne naprave 

in potrdil o izvoru električne energije

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S to uredbo se določajo pogoji in postopek za pridobitev 

deklaracije za proizvodne naprave, ki proizvajajo električno 
energijo iz obnovljivih virov in v soproizvodnji z visokim izkorist-
kom (v nadaljnjem besedilu: deklaracije za proizvodne napra-
ve), vsebina in način vodenja registra deklaracij za proizvodne 
naprave, nadzor nad proizvodnimi napravami z deklaracijo, 
izdajanje potrdil o izvoru električne energije, proizvedene iz ob-
novljivih virov energije ali v soproizvodnji z visokim izkoristkom 
(v nadaljnjem besedilu: potrdila o izvoru), vodenje registra potr-
dil o izvoru, transakcije s potrdili o izvoru, sporočanje podatkov 
za izdajanje potrdil o izvoru, in sicer v skladu z določbami prve, 
druge in tretje točke 5. člena Direktive 2001/77/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 2001 o spodbujanju 
proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije na 
notranjem trgu z električno energijo (UL L št. 283 z dne 27. 10. 
2001, str. 50; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2001/77/ES) in 
prve, druge, tretje in pete točke 5. člena Direktive 2004/8/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 
o spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na rabi koristne to-
plote, na notranjem trgu z energijo in o spremembi direktive 
92/42/EGS (UL L št. 52 z dne 21. 2. 2004, str. 33; v nadaljnjem 
besedilu: Direktiva 2004/8/ES).

2. člen
(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji po-

men: 
– bruto proizvedena električna energija proizvodne napra-

ve: pomeni proizvodnjo električne energije v obdobju poročanja, 
merjeno na sponkah generatorja ali na sponkah drugih sklopov 
za pretvarjanje drugih vrst energije v električno energijo. Elek-
trična energija, porabljena za obratovanje same naprave, se ne 
odšteje od bruto proizvedene električne energije; 

– deklaracija za proizvodno napravo: je odločba, ki jo 
izda Javna agencija Republike Slovenije za energijo proizva-
jalcu električne energije za posamezno napravo za proizvodnjo 
električne energije, s katero se potrjuje, da proizvodna napra-
va izpolnjuje pogoje, predpisane za soproizvodnjo z visokim 
izkoristkom ali proizvodnjo električne energije iz obnovljivih 
virov energije; 

– kombinirana proizvodna naprava: je proizvodna napra-
va, ki kot vir energije za proizvodnjo električne energije upora-
blja poleg obnovljivih virov energije tudi druge vire energije; 

– obdobje poročanja: pomeni obdobje obratovanja proi-
zvodne naprave s soproizvodnjo ali iz obnovljivih virov energije, 
v katerem se ugotavlja proizvedena količina električne energije 
v soproizvodnji z visokim izkoristkom ali iz obnovljivih virov 
energije, ki jim pripadajo potrdila o izvoru. Obdobje poročanja 
za proizvodne naprave s soproizvodnjo je eno leto obratovanja, 
obdobje poročanja za proizvodne naprave na obnovljive vire 
energije je en koledarski mesec obratovanja;

– potrdilo o izvoru: je javna listina, ki dokazuje, da je do-
ločena količina električne energije proizvedena v soproizvodnji 
z visokim izkoristkom ali iz obnovljivih virov energije; 

– proizvajalec: je pravna ali fizična oseba, ki je lastnik ali 
najemnik proizvodne naprave, za katero želi pridobiti deklara-
cijo za proizvodno napravo;

– register deklaracij za proizvodne naprave: je seznam 
vseh proizvodnih naprav, ki imajo veljavno deklaracijo za pro-
izvodno napravo; 

– transakcija: je izdaja, prenos, unovčenje potrdil o izvoru, 
pridobitev potrdil o izvoru iz tujine ali prenos potrdil o izvoru v 
tujino; 

– unovčenje: je uveljavitev potrdila o izvoru, s katero pre-
neha možnost za menjave lastništva potrdila o izvoru (potrdilo 
o izvoru je porabljeno);

– uporabnik registra potrdil o izvoru: je pravna ali fizična 
oseba, ki ima v registru potrdil o izvoru odprt račun.

(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak 
pomen, kot ga določa Energetski zakon (v nadaljnjem 
besedilu: EZ).

II. DEKLARACIJA ZA PROIZVODNO NAPRAVO

1. Pogoji za pridobitev deklaracije za proizvodno napravo

3. člen
(1) Deklaracijo za proizvodno napravo lahko pridobijo 

proizvajalci za proizvodne naprave, ki proizvajajo ali bodo 
proizvajali električno energijo iz obnovljivih virov energije in 
za proizvodne naprave s soproizvodnjo toplote in električne 
energije, ki dosegajo predpisane prihranke primarne energije 
in ustrezajo merilom iz uredbe, ki predpisuje način določanja 
izkoristka soproizvodnje z visokim izkoristkom, način izraču-
navanja količine električne energije iz sopoizvodnje in način 
izračunavanja prihranka primarne energije v soproizvodnji z 
visokim izkoristkom.

(2) Deklaracije se izdajajo za proizvodne naprave, ki upo-
rabljajo kot vhodno energijo enega od obnovljivih virov energije 
in se uvrščajo v naslednje skupine:

– hidroelektrarne,
– elektrarne, ki kot vhodno energijo uporabljajo geoter-

malno energijo,
– elektrarne, ki kot vhodno energijo uporabljajo različne 

oblike biomase,
– elektrarne, ki izkoriščajo energijo vetra,
– elektrarne, ki izkoriščajo sončno energijo,
– elektrarne, ki kot vhodno energijo uporabljajo odlaga-

liščni plin, plin iz naprav za čiščenje odplak in bioplin,
– elektrarne, ki kot vhodno energijo uporabljajo biorazgra-

dljive frakcije industrijskih in komunalnih odpadkov,
– kombinirane elektrarne skupin, navedenih v prejšnjih 

alineah,
– druge proizvodne naprave, ki proizvajajo električno 

energijo iz obnovljivih virov energije.
(3) Za kombinirane proizvodne naprave, ki proizvajajo 

električno energijo tudi iz neobnovljivih virov energije, se izda 
deklaracija samo za tisti del proizvodne naprave, ki uporablja 
za proizvodnjo električne energije obnovljive vire energije.

(4) Za proizvodne naprave s soproizvodnjo, ki uporabljajo 
obnovljive vire energije ali kombinacijo fosilnega goriva in ob-
novljivih virov oziroma komunalnih odpadkov, se lahko pridobi 
posamezna deklaracija za proizvodno napravo iz obnovljivih 
virov energije ali deklaracija za proizvodno napravo s sopro-
izvodnjo z visokim izkoristkom, ne more pa se pridobiti obeh 
deklaracij hkrati.

4. člen
(1) Na proizvodni napravi morajo biti zagotovljene meritve 

in registracija vseh energijskih tokov, na podlagi katerih se 
določa količina električne energije, ki je upravičena do potrdil o 
izvoru. Meritve in registracijo meritev na lastne stroške zagotovi 
proizvajalec.
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(2) Meritve in registracija meritev morajo biti opravljene 
v skladu s predpisom o merjenju in meritvah energijskih tokov 
na proizvodnih napravah, ki za proizvedeno električno energijo 
prejemajo potrdila o izvoru.

5. člen
Glede na nazivno električno moč se pri izdajanju deklara-

cij za proizvodne naprave in izdajanju potrdil o njenem izvoru 
proizvodne naprave delijo na te velikostne razrede:

1. mikro: nazivne električne moči, manjše od 50 kW,
2. male: nazivne električne moči od 50 kW in manjše od 

1 MW,
3. proizvodne naprave nazivne moči 1 MW in več.

2. Postopek pridobitve deklaracije za proizvodno napravo

6. člen
Deklaracijo za proizvodno napravo izda na zahtevo proi-

zvajalca v upravnem postopku Javna agencija Republike Slo-
venije za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija).

7. člen
(1) Vloga za izdajo deklaracije za proizvodno napravo na 

obnovljive vire energije se vloži pisno ali v elektronski obliki pri 
agenciji na predpisanem obrazcu iz Priloge I, ki je sestavni del 
te uredbe.

(2) Vloga za izdajo deklaracije za proizvodno napravo za 
soproizvodnjo toplote in električne energije se vloži pisno ali v 
elektronski obliki pri agenciji na predpisanem obrazcu iz Priloge 
II, ki je sestavni del te uredbe.

8. člen
Agencija lahko v postopku izdaje deklaracije za proizvo-

dno napravo od vlagatelja zahteva tudi dodatna dokazila, ki 
potrjujejo verodostojnost podatkov, navedenih v vlogi.

9. člen
Agencija lahko zavrne vlogo za izdajo deklaracije za 

proizvodno napravo:
– če vlagatelj ni poslal zahtevanih podatkov za izdajo 

deklaracije za proizvodno napravo,
– če proizvodna naprava ne izpolnjuje zahtev te uredbe,
– če na proizvodni napravi niso postavljene merilne in 

registrirne naprave oziroma so na teh napravah opravljeni po-
segi, zaradi katerih niso več izpolnjeni pogoji za izdajo potrdil 
o izvoru,

– če agenciji na njeno zahtevo ni omogočen pregled 
proizvodnega objekta.

10. člen
Agencija odloči o podelitvi deklaracije za proizvodno na-

pravo z odločbo, ki mora vsebovati:
– podatke o proizvajalcu,
– podatke o proizvodni napravi,
– podatke o proizvodnem viru,
– opis proizvodne naprave,
– seznam in identifikacijsko oznako merilnih in registrirnih 

mest proizvodne naprave.

11. člen
(1) Za proizvodne naprave s soproizvodnjo visokim izko-

ristkom se izda deklaracija z veljavnostjo enega leta, za proi-
zvodne naprave na obnovljive vire energije pa z veljavnostjo 
do petih let.

(2) Vloga za izdajo deklaracij za proizvodno napravo na 
obnovljive vire energije ali za proizvodno napravo za soproizvo-
dnjo toplote in električne energije, ki je že v registru proizvodnih 
naprav in pri kateri ni bilo spremembe na proizvodni napravi ali 
spremembe energenta, zaradi katere bi bilo potrebno vložiti 

vlogo za novo deklaracijo za proizvodno napravo, se vloži pisno 
ali v elektronski obliki pri agenciji na predpisanem obrazcu iz 
Priloge III, ki je sestavni del te uredbe, najmanj en mesec pred 
potekom roka veljavne deklaracije.

12. člen
Imetniku pravnomočne odločbe, s katero je bila podelje-

na deklaracija za proizvodno napravo, izda agencija posebno 
listino, ki dokazuje pravnomočnost deklaracije. Vsebina listine 
je določena v Prilogi IV, ki je sestavni del te uredbe.

13. člen
(1) Agencija z odločbo odvzame deklaracijo za proizvo-

dno napravo, če naprava za proizvodnjo električne energije 
ne obratuje ali ni vzdrževana in obnovljena tako, da izpolnju-
je pogoje iz deklaracije, ter če je bila spremenjena tako, da 
to vpliva na pogoje in zahteve iz deklaracije za proizvodno 
napravo.

(2) Pritožba zoper odločbo o odvzemu deklaracije za 
proizvodno napravo ne zadrži njene izvršitve.

3. Register deklaracij za proizvodne naprave

14. člen
(1) Agencija za energijo vodi register deklaracij za 

proizvodne naprave električne energije iz obnovljivih virov 
in soproizvodnje z visokim izkoristkom. V registru se vodijo 
podatki o proizvodni napravi, merilnih mestih za energijske 
tokove, na podlagi katerih se izdajajo deklaracija za proizvo-
dno napravo in potrdila o izvoru za proizvedeno električno 
energijo, značilnostih in obratovanju proizvodne naprave ter 
o izdaji, veljavnosti in prenehanju veljavnosti deklaracije za 
proizvodno napravo.

(2) Če je proizvajalec električne energije fizična oseba, se 
v register vpišejo tudi osebni podatki:

– ime in priimek proizvajalca električne energije;
– stalno prebivališče;
– rojstni podatki.
(3) Podatki iz registra deklaracij za proizvodne naprave, 

razen osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka, so javni.
(4) Osebni podatki se lahko uporabljajo samo za vodenje 

registra deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru.

4. Sprememba podatkov iz deklaracije in pregled 
proizvodne naprave

15. člen
(1) Imetnik deklaracije za proizvodno napravo mora agen-

ciji v roku osmih dni sporočiti vsako spremembo na proizvodni 
napravi ali v zvezi z energetom, ki ga uporablja, ki spreminja 
podatke, navedene v deklaraciji za proizvodno napravo, in 
vložiti vlogo za izdajo nove deklaracije.

(2) Imetnik deklaracije za proizvodno napravo mora naj-
pozneje do konca januarja agenciji poslati vlogo iz Priloge III, 
s katero potrjuje, da je proizvodna naprava z obratovanjem v 
preteklem koledarskem letu izpolnjevala predpisane pogoje 
za soproizvodnjo z visokim izkoristkom oziroma proizvodnjo iz 
obnovljivih virov po tej uredbi.

16. člen
(1) Pooblaščena oseba agencije lahko kadar koli, tudi 

nenapovedano, opravi pregled proizvodne naprave, za katero 
ima proizvajalec veljavno deklaracijo za proizvodno napravo 
oziroma je vložil zahtevo za njeno izdajo, njenega obratovanja 
in vseh evidenc in dokumentacije, s katero lastnik dokazuje, da 
so izpolnjeni predpisani pogoji.

(2) Proizvajalec, ki želi pridobiti oziroma ima pridobljeno 
deklaracijo za proizvodno napravo, mora omogočiti pooblašče-
nim osebam agencije pregled proizvodnega objekta.
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III. POTRDILA O IZVORU

1. Izdajanje potrdil o izvoru

17. člen
Za električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov 

energije ali v soproizvodnji toplote in električne energije z 
visokim izkoristkom, lahko proizvajalec zahteva izdajo potrdil 
o izvoru.

18. člen
(1) Potrdila o izvoru se izdajajo za električno energijo, ki 

je bila proizvedena med veljavnostjo deklaracije za proizvodno 
napravo.

(2) Potrdila o izvoru za električno energijo iz soproizvo-
dnje z visokim izkoristkom se izdajo za celotno obdobje poroča-
nja po izteku koledarskega leta, razen za proizvodne naprave, 
ki niso imele veljavne deklaracije za proizvodno napravo v 
celotnem obdobju preteklega leta. Za slednje se potrdila o 
izvoru izdajo za obdobje veljavnosti deklaracije za proizvodno 
napravo.

(3) Potrdila o izvoru za električno energijo iz obnovljivih 
virov energije se izdajo za vsako obdobje poročanja po izteku 
koledarskega meseca.

(4) Količina električne energije iz proizvodnih naprav s 
soproizvodnjo, ki je upravičena do izdaje potrdil o izvoru, se 
ugotavlja za obratovanje proizvodne naprave v preteklem ko-
ledarskem letu na letnem nivoju, količina električne energije iz 
proizvodnih naprav na obnovljive vire energije, ki je upravičena 
do izdaje potrdil o izvoru, pa za obratovanje proizvodne napra-
ve v preteklem koledarskem mesecu.

(5) Ne glede na določbe četrte alinee prvega odstavka 
2. člena te uredbe ter drugega in tretjega odstavka tega člena 
se potrdila o izvoru za električno energijo, ki prejema podpore 
po 64.n členu Energetskega zakona, lahko izdajajo le za obdo-
bje poročanja, ki znaša eno leto.

19. člen
Proizvodnja v napravah s soproizvodnjo toplote in elek-

trične energije z visokim izkoristkom, za katero se izdajajo po-
trdila o izvoru, mora izpolnjevati merila referenčnih izkoristkov 
iz Odločbe Evropske komisije, ki določa usklajene vrednosti 
referenčnih izkoristkov za ločeno proizvodnjo električne ener-
gije in toplote pri uporabi Direktive 2004/8/ES.

20. člen
Vsebina potrdila o izvoru je določena v Prilogi V, ki je 

sestavni del te uredbe.

21. člen
Potrdila o izvoru izdaja agencija v elektronski obliki.

22. člen
Potrdilo o izvoru velja pet let po njegovi izdaji.

23. člen
Potrdilo o izvoru se izda za osnovno enoto, ki je 1 kWh 

električne energije. Potrdilo se lahko izda tudi za več osnovnih 
enot skupaj.

24. člen
(1) Potrdila o izvoru se izdajajo za električno energijo, 

proizvedeno na sponkah generatorja (bruto proizvodnja).
(2) Za hidroelektrarne-črpalne elektrarne se potrdila o 

izvoru lahko izdajo samo za električno energijo, ki je bila proi-
zvedena s pomočjo naravnega pritoka vode, ki je bila v akumu-
lacijsko jezero speljana po naravni poti (brez črpanja).

25. člen
Za določeno količino električno energije iz ene proizvodne 

naprave ne more biti izdanih več enakovrednih potrdil o izvoru.

2. Register potrdil o izvoru

26. člen
(1) Za podporo sistemu izdajanja potrdil o izvoru agencija 

vzpostavi in vodi ustrezen register potrdil o izvoru.
(2) Register potrdil o izvoru mora vsebovati najmanj po-

datke o:
– količini bruto proizvedene električne energije po posa-

meznih proizvodnih napravah na mesečni ravni;
– potrdilih o izvoru, ki jih ima posamezen imetnik, vključ-

no s podatkom o državi, v kateri je bilo posamezno potrdilo 
izdano;

– prenosih lastništva posameznega potrdila o izvoru; 
– seznamu unovčenih potrdil o izvoru z vsemi podatki o 

posameznem potrdilu in podatki o lastniku unovčenega potr-
dila; 

– seznamu potrdil o izvoru, ki so bila prenesena v tujino, 
in potrdil o izvoru, pridobljenih iz tujine, in vnesena v register 
potrdil o izvoru.

(3) Podatki iz prejšnjega odstavka so dostopni posame-
znemu uporabniku registra potrdil o izvoru. Posamezen upo-
rabnik registra potrdil o izvoru ima vpogled le v podatke, ki se 
nanašajo na njegove proizvodne naprave in potrdila o izvoru.

3. Transakcije s potrdili o izvoru

27. člen
(1) S potrdili o izvoru so mogoče naslednje transakcije:
– izdaja (samo na račun proizvajalca),
– prenos na drug račun v registru potrdil o izvoru,
– prenos v tujino,
– unovčenje,
– pridobitev potrdil o izvoru iz tujine.
(2) Za prenos potrdil o izvoru v tujino ali unovčenje lahko 

uporabnik zahteva potrdilo v pisni obliki.

28. člen
Uporabnik registra potrdil o izvoru lahko potrdila o izvoru s 

svojega računa prenese na račun drugega uporabnika registra 
potrdil o izvoru v registru potrdil o izvoru. V tem primeru z njimi 
ne more več opravljati transakcij.

29. člen
(1) Uporabnik registra potrdil o izvoru lahko potrdila o 

izvoru, ki so na njegovem računu, unovči na svoje ime ali na 
ime kupca potrdil o izvoru.

(2) Uporabnik registra potrdil o izvoru mora pred unov-
čenjem potrdil o izvoru na ime tujega kupca o tem obvestiti 
agencijo.

(3) S potrdili o izvoru, ki jih je uporabnik registra potrdil o 
izvoru unovčil, nadaljnje transakcije niso mogoče.

30. člen
(1) Uporabnik registra potrdil o izvoru lahko potrdila o 

izvoru, ki so na njegovem računu, prenese na ime pravne ali 
fizične osebe v tujini.

(2) Uporabnik registra potrdil o izvoru mora pred preno-
som potrdil o izvoru v tujino o tem obvestiti agencijo.

(3) S potrdili o izvoru, ki jih je uporabnik registra potrdil o 
izvoru prenesel v tujino, nadaljnje transakcije niso mogoče.

(4) Prenos potrdil o izvoru v tujino lahko poteka v pisni 
obliki ali pa elektronsko v tiste tuje registre, s katerimi je slo-
venski register potrdil o izvoru povezan.

31. člen
Za pridobitev potrdil o izvoru iz tujine mora lastnik tujih 

potrdil o izvoru agenciji poslati izvirnike potrdil o izvoru in vse 
podatke, ki so določeni s splošnim aktom agencije iz sedmega 
odstavka 64.i člena Energetskega zakona.
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32. člen
(1) Vsakokratni imetnik potrdila o izvoru lahko sam pre-

nese potrdilo o izvoru na katero koli osebo, ki ima odprt račun 
v registru.

(2) Prenos lastništva se izvede s prenosom elektronskih 
zapisov o potrdilih v registru potrdil o izvoru.

33. člen
(1) Imetnik potrdila o izvoru lahko potrdilo o izvoru unovči 

za dokazovanje porabe ali dobavo določene količine električne 
energije iz obnovljivih virov energije ali iz proizvodne naprave 
za soproizvodnjo z visokim izkoristkom.

(2) Unovčena potrdila o izvoru se prenesejo v seznam 
unovčenih potrdil o izvoru.

34. člen
(1) Agencija opravlja nadzor nad transakcijami s potrdili o 

izvoru električne energije.
(2) Nadzor vključuje:
– preverjanje števila izdanih potrdil o izvoru z dejansko 

količino proizvedene električne energije,
– preverjanje dejanskega stanja proizvodnih napravah z 

navedenimi podatki v deklaraciji za proizvodno napravo in
– druge oblike nadzora, s katerimi agencija preverja tran-

sakcije s potrdili o izvoru iz 28. člena te uredbe, da prepreči 
večkratno izdajanje potrdil o izvoru za iste količine proizve-
dene električne energije in večkratna unovčenja istih potrdil 
o izvoru.

IV. SPOROČANJE PODATKOV

35. člen
(1) Proizvajalci morajo po koncu obdobij poročanja iz 

četrte alinee prvega odstavka 2. člena te uredbe sporočati po-
datke o svojem obratovanju, na podlagi katerih agencija določi 
pripadajočo količino potrdil o izvoru.

(2) Proizvajalci, ki morajo sporočati podatke o obratovanju 
proizvodnih naprav mesečno in ne prejemajo podpore, lahko 
sporočajo podatke skupaj, za obdobje več mesecev.

(3) Podatki iz prejšnjega odstavka morajo biti poslani 
na način in v obliki, ki je določena s splošnim aktom, ki ga na 
podlagi sedmega odstavka 64.i člena Energetskega zakona 
izda agencija.

(4) Proizvajalci morajo za proizvodno napravo z veljavno 
deklaracijo na začetku vsakega koledarskega leta posredovati 
agenciji letno oceno proizvodnje električne energije po mese-
cih, za katero bodo prejemali potrdila o izvoru.

36. člen
Za sporočanje in točnost vseh podatkov z merilnih naprav, 

določenih v deklaraciji za proizvodno napravo, so odgovorni 
proizvajalci.

V. KAZENSKE DOLOČBE

37. člen
(1) Z globo od 300 eurov do 3.000 eurov se kaznuje za 

prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki pri obrato-
vanju s proizvodno napravo nazivne moči do 50 kW:

– agenciji ne sporoči spremembe podatkov na proizvo-
dnem objektu (prvi odstavek 15. člena) ali

– agenciji sporoča napačne podatke o obratovanju proi-
zvodne naprave (35. člen).

Odgovorna oseba pravne osebe se kaznuje za prekršek z 
globo od 40 eurov do 200 eurov.

(2) Fizična oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, 
se kaznuje z globo od 40 eurov do 200 eurov.

(3) Z globo od 500 eurov do 10.000 eurov se kaznuje 
za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki pri 
obratovanju s proizvodno napravo nazivne moči od 50 kW do 
1 MW:

– agenciji ne sporoči spremembe podatkov na proizvo-
dnem objektu (prvi odstavek 15. člena) ali

– agenciji sporoča napačne podatke o obratovanju proi-
zvodne naprave (35. člen).

Odgovorna oseba pravne osebe se kaznuje za prekršek z 
globo od 200 eurov do 500 eurov.

(4) Fizična oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, 
se kaznuje z globo od 200 eurov do 1.000 eurov.

(5) Z globo od 2.000 eurov do 20.000 eurov se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki pri obrato-
vanju s proizvodno napravo nazivne moči večje od 1 MW:

– agenciji ne sporoči spremembe podatkov na proizvo-
dnem objektu (prvi odstavek 15. člena) ali

– agenciji sporoča napačne podatke o obratovanju proi-
zvodne naprave (35. člen).

Odgovorna oseba pravne osebe se kaznuje za prekršek z 
globo od 200 eurov do 500 eurov.

(6) Fizična oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, 
se kaznuje z globo od 200 eurov do 1.000 eurov.

38. člen
Za odločanje o prekrških iz te uredbe je pristojna Javna 

agencija Republike Slovenije za energijo.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

39. člen
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati Ured-

ba o izdaji potrdil o izvoru električne energije (Uradni list RS, 
št. 121/05) in Uredba o pogojih za pridobitev statusa kva-
lificiranega proizvajalca električne energije (Uradni list RS, 
št. 71/07).

(2) Do vzpostavitve registra potrdil o izvoru na podla-
gi 64.i člena Energetskega zakona in te uredbe se uporablja 
dosedanji register potrdil o izvoru.

(3) Do izdaje splošnega akta agencije iz sedmega 
odstavka 64.i člena Energetskega zakona se za delo z 
registrom potrdil o izvoru smiselno uporabljajo Navodila za 
uporabo podatkovne baze, ki so objavljena na spletni strani 
agencije.

40. člen
Vsi proizvajalci električne energije, ki imajo status kvalifi-

ciranega proizvajalca po predpisih, veljavnih pred uveljavitvijo 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona 
(Uradni list RS, št. 70/08), izdajajo do 31. marca 2009, oziroma 
do pridobitve deklaracije za proizvodno napravo, potrdila o 
izvoru za uveljavitev pravice do podpor na osnovi odločbe o 
statusu kvalificiranega proizvajalca.

41. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00713-3/2009/5
Ljubljana, dne 29. januarja 2009
EVA 2008-2111-0013

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik
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Priloge

PRILOGA I 
 
Obrazec vloge za pridobitev deklaracije za proizvodno napravo za proizvodnjo elektri�ne energije 
iz obnovljivih virov energije (OVE) 

 

1.a Podatki o vlagatelju (PRAVNA OSEBA) 

Polno ime družbe – podjetja:  

Sedež družbe:  

Telefon:  

Telefaks:  

Elektronska pošta:  

Zakoniti zastopnik/direktor – ime in priimek:  

Prokurist – ime in priimek:  

  

1.b Podatki o vlagatelju (FIZI�NA OSEBA) 

Ime in priimek:  

Datum in kraj rojstva:  

Stalno prebivališ�e:  

Natan�na navedba firme, s katero podjetnik nastopa:  

Sedež podjetnika (podjetja), naslov:  

Telefon:  

Telefaks:  

Elektronska pošta:  

Prokurist – ime in priimek:  

  

2. Podatki o proizvodni napravi   

Ime proizvodne naprave:  

Naslov:  

Vir(i) energije za proizvodnjo elektri�ne energije:  

Vrsta proizvodne naprave:  

Nazivna bruto elektri�na mo� (na sponkah generatorja v kW):  

Nazivna neto elektri�na mo� (kW):  

Toplotna mo� osnovnega goriva (kW):  

Toplotna mo� dodatnega goriva (kW):  

Delež osnovnega in dodatnega goriva:  

Napetostni nivo omrežja, na katero je priklju�ena proizvodna 
naprava 
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Priklop na omrežje: – prenosno 
– distribucijsko 

Ime sistemskega operaterja oziroma podjetja, ki upravlja 
omrežje:  

 

Leto, ko je bila proizvodna naprava narejena:  

  

3. Priloge 

Soglasje za priklju�itev (kopija)  

Uporabno dovoljenje (kopija)*  

Prevzemne meritve (kopija)*  

Kopije iz tehni�ne dokumentacije: 

– razmere lokacije objekta in omrežja  
– tehnološka shema objekta 
– eno�rtna shema s pregledom merilnih in 

registrirnih mest  

 

  

4. Pregled merilnih in registrirnih naprav za energijske tokove, ki morajo biti nameš�eni v 
skladu s 4. �lenom te uredbe 

VRSTA ENERGENTA   

Energent:  

Ime proizvajalca in tip merilne naprave:  

Serijska številka:  

Merilni obseg/enote:  

Leto vgradnje:  

Oznaka na enopolni shemi:  

Zadnja kontrola, validacija:  

  

PROIZVEDENA BRUTO ELEKTRI�NA ENERGIJA 

(Proizvedena neto elektri�na energija)** 

 

Energijski tok:  

Ime proizvajalca in tip merilne naprave:  

Serijska številka:  

Merilni obseg/enote:  

Leto vgradnje:  

Oznaka na enopolni shemi:  

Zadnja kontrola, validacija:  
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PROIZVEDENA NETO ELEKTRI�NA ENERGIJA  

Ime energijskega toka:  

Ime proizvajalca in tip merilne naprave:  

Serijska številka:  

Merilni obseg/enote:  

Leto vgradnje:  

Oznaka na enopolni shemi:  

Zadnja kontrola, validacija:  

  

  

DRUGI ENERGIJSKI TOKOVI  

Energijski tok:  

Ime proizvajalca in tip merilne naprave:  

Serijska številka:  

Merilni obseg/enote:  

Leto vgradnje:  

Oznaka na enopolni shemi:  

Zadnja kontrola, validacija:  

*Za mikro proizvodne naprave in male proizvodne naprave se parametri proizvodne naprave lahko 
dokazujejo s certificiranimi podatki proizvajalca proizvodne naprave. 

** Podpisani __________________________ v svojem imenu ali v imenu podjetja (ustrezno obkrožite) 
izjavljam, da se strinjam, da se za koli�ino izdanih potrdil o izvoru uporabijo podatki o neto proizvodnji 
elektri�ne energije oziroma podatki o koli�ini elektri�ne energije, oddane v omrežje na prevzemno 
predajnem mestu za navedeno proizvodno napravo. Seznanjen sem s tem, da bo število tako izdanih 
potrdil o izvoru manjše, kot �e bi na sponke generatorja namestili ustrezno merilno napravo in tako 
pridobljene podatke poslali agenciji v skladu s to uredbo. 

 

 

 

 

Izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v vlogi in njenih prilogah, resni�ni in pravilni. 
 
Naziv (ustrezno ozna�i): direktor    prokurist     drugo: 
 
Ime in priimek: 
 
Datum : 
Kraj:                                                                                   
Podpis vlagatelja…………………………………     Žig 
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PRILOGA II
 
Obrazec vloge za pridobitev deklaracije za proizvodno napravo s soproizvodnjo toplote in 
elektri�ne energije (SPTE) z visokim izkoristkom 

 
1.a Podatki o vlagatelju (PRAVNA OSEBA) 

Polno ime družbe – podjetja:  

Sedež družbe:  

Telefon:  

Telefaks:  

Elektronska pošta:  

Zakoniti zastopnik/direktor – ime in priimek:  

Prokurist – ime in priimek:  

  

1.b Podatki o vlagatelju (FIZI�NA OSEBA) 

Ime in priimek:  

Datum in kraj rojstva:  

Stalno prebivališ�e:  

Natan�na navedba firme, s katero podjetnik nastopa:  

Sedež podjetnika (podjetja), naslov:  

Telefon:  

Telefaks:  

Elektronska pošta:  

Prokurist – ime in priimek:  

  

2. Podatki o proizvodni napravi   

Ime proizvodne naprave:  

Naslov:  

Vir(i) energije za proizvodnjo elektri�ne energije:  

Vrsta proizvodne naprave:  

Nazivna bruto elektri�na mo� (na sponkah generatorja v SPTE v 
kW): 

 

Nazivna neto elektri�na mo� (kW):  

Mo� koristne toplote (kW):  

Toplotna mo� osnovnega goriva (kW):  

Toplotna mo� dodatnega goriva (kW):  

Spodnja kalori�na vrednost osnovnega goriva (MJ/kg oz.  
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MJ/m3): 

Spodnja kalori�na vrednost dodatnega goriva (MJ/kg oz. 
MJ/m3): 

 

Delež osnovnega in dodatnega goriva:  

Mehanska mo� (kW):  

Napetostni nivo omrežja, na katero je priklju�ena proizvodna 
naprava 

 

Delež elektri�ne energije, ki se pošilja v elektri�no omrežje 
oziroma se porabi na lokaciji: 

 

Priklop na omrežje: – prenosno 
– distribucijsko 

Ime sistemskega operaterja oziroma podjetja, ki upravlja 
omrežje:  

 

Leto gradnje proizvodne naprave:  

Vrsta tehnologije: – parna protitla�na turbina, 
– plinska turbina z 

izkoriš�anjem odpadne 
toplote, 

– motor z notranjim 
izgorevanjem, 

– mikroturbina,  
– stirlingov motor,  
– gorivne celice, 
– kombinirani cikel s 

plinsko turbino z 
izkoriš�anjem odpadne 
toplote, 

– parna odjemno-
kondenzacijska turbina 

– drugo (navedite): 
 

Namen uporabe proizvedene koristne toplote: 

 
– ogrevanje 
– industrija 
– kmetijstvo 
– drugo (navedite): 

  

Vrsta koristne toplote: – para 
– vro�a voda 
– drugo (navedite): 

 

 

Temperatura koristne toplote:  
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Razmerje C med elektri�no energijo iz SPTE in koristno toploto 
pri polnem obratovanju SPTE 

 

  

3. Priloge 

Soglasje za priklju�itev (kopija)  

Uporabno dovoljenje (kopija)*  

Prevzemne meritve (kopija)*  

Kopije iz tehni�ne dokumentacije: 

– razmere lokacije objekta in omrežja  

– tehnološka shema objekta 

– eno�rtna shema s pregledom merilnih in registrirnih 
mest  

 

  

4. Pregled merilnih in registrirnih naprav za energijske tokove, ki morajo biti nameš�eni v 
skladu s 4. �lenom te uredbe 

VRSTA ENERGENTA  

Energent:  

Ime proizvajalca in tip merilne naprave:  

Serijska številka:  

Merilni obseg/enote:  

Leto vgradnje:  

Oznaka na enopolni shemi:  

Zadnja kontrola, validacija:  

  

PROIZVEDENA BRUTO ELEKTRI�NA ENERGIJA 

(Proizvedena neto elektri�na energija)** 

 

Ime energijskega toka:  

Ime proizvajalca in tip merilne naprave:  

Serijska številka:  

Merilni obseg/enote:  

Leto vgradnje:  

Oznaka na enopolni shemi:  

Zadnja kontrola, validacija:  

  

PROIZVEDENA NETO ELEKTRI�NA ENERGIJA  

Ime energijskega toka:  
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Ime proizvajalca in tip merilne naprave:  

Serijska številka:  

Merilni obseg/enote:  

Leto vgradnje:  

Oznaka na enopolni shemi:  

Zadnja kontrola, validacija:  

  

PROIZVEDENA KORISTNA TOPLOTA  

Ime energijskega toka:  

Ime proizvajalca in tip merilne naprave:  

Serijska številka:  

Merilni obseg/enote:  

Leto vgradnje:  

Oznaka na enopolni shemi:  

Zadnja kontrola, validacija:  

  

PROIZVEDENA MEHANSKA ENERGIJA  

Ime energijskega toka:  

Ime proizvajalca in tip merilne naprave:  

Serijska številka:  

Merilni obseg/enote:  

Leto vgradnje:  

Oznaka na enopolni shemi:  

Zadnja kontrola, validacija:  

  

DRUGI ENERGIJSKI TOKOVI  

Ime energijskega toka:  

Ime proizvajalca in tip merilne naprave:  

Serijska številka:  

Merilni obseg/enote:  

Leto vgradnje:  

Oznaka na enopolni shemi:  

Zadnja kontrola, validacija:  

*Za mikro proizvodne naprave in male proizvodne naprave se parametri proizvodne naprave lahko 
dokazujejo s certificiranimi podatki proizvajalca proizvodne naprave. 
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** Podpisani __________________________ v svojem imenu ali v imenu podjetja (ustrezno obkrožite) 
izjavljam, da se strinjam, da se za koli�ino izdanih potrdil o izvoru uporabijo podatki o neto proizvodnji 
elektri�ne energije oziroma podatki o koli�ini elektri�ne energije, oddane v omrežje na prevzemno 
predajnem mestu za navedeno proizvodno napravo. Seznanjen sem s tem, da bo število tako izdanih 
potrdil o izvoru manjše, kot �e bi na sponke generatorja namestili ustrezno merilno napravo in tako 
pridobljene podatke poslali agenciji v skladu s to uredbo. 

 

Izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v vlogi in njenih prilogah, resni�ni in pravilni. 
 
Naziv (ustrezno ozna�i): direktor    prokurist     drugo: 
 
Ime in priimek: 
 
Datum : 
Kraj:                                                                                   
Podpis vlagatelja…………………………………     Žig 
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PRILOGA III 
Obrazec vloge za izdajo deklaracije za proizvodno napravo, ki je že v registru proizvodnih naprav, 
in za poro�anje, da je imetnik deklaracije v preteklem letu izpolnjeval pogoje   

 

1.a Podatki o vlagatelju (PRAVNA OSEBA) 

Polno ime družbe – podjetja: 

Sedež družbe: 

Telefon: 

Telefaks: 

Elektronska pošta: 

Zakoniti zastopnik/direktor – ime in priimek: 

Prokurist – ime in priimek: 

 

1.b Podatki o vlagatelju (FIZI�NA OSEBA) 

Ime in priimek: 

Datum in kraj rojstva: 

Stalno prebivališ�e: 

Natan�na navedba firme, s katero podjetnik nastopa: 

Sedež podjetnika (podjetja), naslov: 

Telefon: 

Telefaks: 

Elektronska pošta: 

Prokurist – ime in priimek: 

 

2. Podatki o proizvodni napravi  

Ime proizvodne naprave: 

Številka deklaracije za proizvodno napravo: 

Datum izdaje deklaracije za proizvodno napravo: 

Naslov lokacije: 

 

3. Izjavljam, da na proizvodni napravi in v zvezi z energentom v �asu veljavnosti zadnje deklaracije 
za proizvodno napravo ni prišlo do nobenih sprememb, zaradi katerih bi bilo potrebno spremeniti 
deklaracijo. 

 

4. Izjavljam, da je proizvodna naprava s svojimi parametri in drugimi zna�ilnostmi obratovanja v 
preteklem letu izpolnjevala pogoje in zahteve iz deklaracije št.______. 
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5. Izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v vlogi in njenih prilogah, resni�ni in pravilni. 
 
Naziv (ustrezno ozna�i): direktor    prokurist     drugo: 
 
Ime in priimek: 
 
Datum : 
Kraj:                                                                                   
Podpis vlagatelja…………………………………     Žig 
 

 

Prosim, da se mi izda nova deklaracija za proizvodno napravo**. 
 
** (Podpišejo le tisti  vlagatelji, ki jim pote�e veljavna deklaracija) 
 
Naziv (ustrezno ozna�i): direktor    prokurist     drugo: 
 
Ime in priimek: 
 
Datum : 
Kraj:                                                                                   
Podpis vlagatelja…………………………………     Žig 
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PRILOGA IV 
 
Podatki na listini za proizvodno napravo 
Na listini deklaracije za proizvodno napravo so navedeni: 
– ime in sedež proizvajalca, 
– ime in lokacija proizvodne naprave, 
– zaporedna številka, pod katero je deklaracija vpisana v register deklaracij za proizvodne naprave, 
– datum za�etka in konca veljavnosti, 
– datum izdaje deklaracije, 
– podpis direktorja/direktorice agencije. 
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PRILOGA V 
Podatki na potrdilu o izvoru elektri�ne energije 
 
Potrdilo o izvoru elektri�ne energije iz obnovljivih virov vsebuje: 
– vrsto potrdila o izvoru; 
– ime in naslov proizvajalca; 
– vir energije, iz katerega je bila proizvedena elektri�na energija; 
– za�etni in kon�ni datum proizvodnje elektri�ne energije, za katero se potrdilo izdaja; 
– ime proizvodne naprave, v kateri je bila elektri�na energija, za katero se izdaja potrdilo o 

izvoru, proizvedena; 
– identifikacijsko številko proizvodne naprave; 
– nazivno elektri�no mo� na sponkah proizvodne naprave; 
– koli�ino proizvedene elektri�ne energije, za katero je izdano potrdilo o izvoru elektri�ne 

energije; 
– ime izdajatelja potrdila o izvoru; 
– identifikacijsko številko potrdila; 
– datum izdaje potrdila; 
– podatek o javni podpori; 
– veljavnost potrdila o izvoru. 
 
Pri kombiniranih proizvodnih napravah mora potrdilo dodatno vsebovati: 
– koli�ino fosilnega goriva, porabljenega v proizvodni napravi v obdobju, za katero se potrdilo 

izdaja; 
– koli�ino goriva iz obnovljivih virov, porabljenega v proizvodni napravi v obdobju, za katero 

se potrdilo izdaja. 
 
Potrdilo o izvoru elektri�ne energije proizvodnih naprav za soproizvodnjo z visokim izkoristkom 
vsebuje: 
– ime in naslov proizvajalca proizvodne naprave; 
– vir energije, iz katerega je bila proizvedena elektri�na energija; 
– za�etni in kon�ni datum proizvodnje elektri�ne energije, za katero se potrdilo izdaja; 
– ime proizvodne naprave, s katero je bila elektri�na energija, za katero se izdaja potrdilo o 

izvoru, proizvedena; 
– identifikacijsko številko proizvodne naprave; 
– nazivno elektri�no mo� na sponkah generatorja; 
– koli�ino proizvedene elektri�ne energije, za katero je izdano potrdilo o izvoru elektri�ne 

energije; 
– spodnjo kalori�no vrednost goriva, iz katerega je bila elektri�na energije proizvedena; 
– namen uporabe toplote, ki je bila proizvedena skupaj z elektri�no energijo; 
– prihranek primarne energije pri proizvodnji elektri�ne energije, za katero se izdaja potrdilo o 

izvoru; 
– ime izdajatelja potrdila o izvoru; 
– identifikacijsko številko potrdila; 
– veljavnost potrdila o izvoru; 
– koli�ino prihranjenih izpustov CO2 zaradi soproizvodnje toplote in elektri�ne energije, za katero se 

potrdilo o izvoru izdaja. 
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208. Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne 
službe organiziranja trga z električno energijo

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena, šestega odstavka 
64.p člena in v zvezi s 24. členom Energetskega zakona (Ura-
dni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) 
ter drugega odstavka 3. člena, 7., 32. in 33. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – 
ZZLPPO in 127/06 – ZJZP) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o načinu izvajanja gospodarske javne službe 

organiziranja trga z električno energijo

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

(1) Ta uredba ureja organizacijo in način izvajanja gospo-
darske javne službe organiziranja trga z električno energijo 
(v nadaljnjem besedilu: gospodarska javna služba), s tem da 
določa:

– naloge, pravice in obveznosti izvajalca gospodarske 
javne službe (v nadaljnjem besedilu: organizator trga),

– organizacijsko zasnovo opravljanja gospodarske javne 
službe,

– način in pogoje zagotavljanja posameznih nalog, ki 
sestavljajo gospodarsko javno službo,

– pravice in obveznosti udeležencev organiziranega trga 
z električno energijo,

– način financiranja gospodarske javne službe.
(2) Ta uredba hkrati predstavlja koncesijski akt za izvaja-

nje gospodarske javne službe.

2. člen
(naloge gospodarske javne službe)

(1) Gospodarska javna služba obsega naslednje naloge:
– upravljanje bilančne sheme organiziranega trga z ele-

ktrično energijo,
– evidentiranje pogodb o članstvu v bilančni shemi, odpr-

tih pogodb in zaprtih pogodb,
– izvajanje izravnalnega trga z električno energijo,
– izvajanje dejavnosti Centra za podpore,
– izvajanje bilančnega obračuna,
– zbiranje in objava podatkov za zagotavljanje pregledno-

sti delovanja organiziranega trga z električno energijo in
– izvajanje obračuna in finančne poravnave poslov, pove-

zanih z nalogami iz prejšnjih alinei.
(2) Poleg nalog iz prvega odstavka tega člena lahko orga-

nizator trga opravlja samo še naloge informiranja in izobraževa-
nja v zvezi z dejavnostjo gospodarske javne službe.

3. člen
(nepretrganost)

Organizator trga gospodarsko javno službo po tej uredbi 
opravlja nepretrgano.

4. člen
(pomen izrazov)

(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji po-
men:

– bilančna podskupina: je skupina članov bilančne she-
me, vrh katere predstavlja odgovorni bilančne podskupine, pod 
katerim se lahko zvrstijo hierarhično nižji člani bilančne pod-
skupine. Bilančna podskupina se ustanovi na podlagi pogodbe 
o izravnavi za namene dobave izravnalne energije in finančne 
poravnave v primeru neizravnane bilance;

– bilančna pripadnost: je pripadnost prevzemno pre-
dajnega mesta posameznemu članu bilančne sheme, ki se 
ustanovi z evidentiranjem odprte pogodbe;

– bilančna skupina: je skupina članov bilančne sheme, 
vrh katere predstavlja odgovorni bilančne skupine, pod katerim 
se lahko zvrstijo hierarhično nižji člani bilančne skupine. Bilanč-
na skupina se ustanovi na podlagi bilančne pogodbe ali sklepa 
organizatorja trga za namene dobave izravnalne energije, po-
slovanja odgovornega bilančne skupine na organiziranem trgu 
z ureditvijo bilančne odgovornosti, obvladovanja in upravljanja 
s tveganji odstopanj odgovornega in hierarhično nižjih članov 
bilančne skupine;

– bilančne pogodbe: so pravni posli in druga razmerja, 
s katerimi pravna ali fizična oseba z organizatorjem trga uredi 
dobavo izravnalne energije in finančno poravnavo odstopanj 
v primeru neizravnane bilance, s čimer se pravna ali fizična 
oseba uvrsti v bilančno shemo kot odgovorni bilančne skupine 
in pridobi status člana bilančne sheme;

– člani bilančne sheme: so odgovorni bilančnih skupin 
in odgovorni bilančnih podskupin;

– depozitni račun: je poseben transakcijski račun odprt 
pri poravnalni banki, na katerem se vodijo v denarju vplačana 
zahtevana finančna kritja;

– distribucijsko območje: je del distribucijskega omrež-
ja, ki ga sistemski operater distribucijskega omrežja prenese v 
upravljanje na zunanjega izvajalca;

– eko skupina: je bilančna skupina ali podskupina s 
posebnim statusom, ki jo Center za podpore ustanovi v skladu 
s pravili za delovanje organiziranega trga z električno energijo 
za namene ureditve izravnave razlik med napovedano in reali-
zirano proizvodnjo ter prodaje električne energije, prevzete od 
udeležencev podporne sheme, ki so upravičeni do zagotovlje-
nega odkupa;

– evidentiranje: je vpis pravno relevantnih dejstev po-
godbenih in navidezno pogodbenih odnosov članov bilančne 
sheme v register organiziranega trga;

– hierarhično nižji član bilančne skupine: je vsak hi-
erarhično nižji član bilančne skupine, vključno s hierarhično 
nižjimi člani posameznih bilančnih podskupin;

– obračunski interval: je osnovna časovna enota bi-
lančnega obračuna. Določi ga sistemski operater prenosnega 
omrežja;

– obračunsko obdobje: je časovno obdobje, za katerega 
se izvaja bilančni obračun. Določi ga organizator trga;

– odgovorni bilančne podskupine: je pravna ali fizična 
oseba, ki s sklenitvijo pogodbe o izravnavi ustanovi bilančno 
podskupino in je zanjo odgovorna hierarhično nadrejenemu 
članu bilančne sheme in organizatorju trga v procesu prijave 
zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi, v procesu izravnave 
odstopanj električne energije ter v procesu izmenjave potrebnih 
informacij z organizatorjem trga;

– odgovorni bilančne skupine: je pravna ali fizična 
oseba, ki s sklenitvijo bilančne pogodbe ustanovi bilančno sku-
pino in je zanjo odgovorna organizatorju trga v procesu prijave 
zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi, procesu izravnave 
odstopanj električne energije ter procesu izmenjave potrebnih 
informacij z organizatorjem trga;

– organizirani trg: je trg z električno energijo Republike 
Slovenije;

– podpore: so spodbude, namenjene proizvodnji ele-
ktrične energije iz proizvodnih naprav na obnovljive vire in 
proizvodnih naprav s soproizvodnjo z visokim izkoristkom, ki 
izpolnjujejo predpisane pogoje ter se izvajajo v obliki zago-
tovljenega odkupa proizvedene električne energije in v obliki 
obratovalnih podpor;

– podporna shema: je shema podpor proizvajalcem ele-
ktrične energije iz proizvodnih naprav na obnovljive vire in 
proizvodnih naprav s soproizvodnjo z visokim izkoristkom, ki iz-
polnjujejo predpisane pogoje ter jo izvaja Center za podpore;

– pogodba o zagotavljanju podpor: je pogodba, s ka-
tero proizvajalec električne energije za proizvodno napravo 


