
PRILOGA  

 
1 Podatki o letnih napovedih 

 

Zap. 
št. 

Naslov obrazca po 

dejavnosti 
Vrsta podatkov Periodika 

zbiranja 
Rok dostave Zavezanec poročanja 

1. 01 Načrt proizvodnje 
električne in toplotne 
energije ter porabe 
goriva 

Četrtletni načrt proizvodnje 
električne in toplotne energije  
v elektrarnah (proizvodnja  
na generatorju in pragu, lastna 
raba) in poraba goriva v 
termoelektrarnah 

Letno 31. decembra 
tekočega leta 
za podatke 
naslednjega  
leta 

Gospodarski subjekti z osnovno 
dejavnostjo: 
D 35.11 Proizvodnja električne 
energije 
D35.14 - Trgovanje z električno 
energijo (Skupina HSE in Skupina 
GEN Energija) 

1.02 Načrt proizvodnje 
električne in toplotne 
energije ter porabe 
goriva 

Četrtletni načrt proizvodnje, lastne 
rabe in prodaje električne in 
toplotne energije (po področjih 
SKD) ter nakupa, porabe in zalog 
goriva 

Letno 31. decembra 
tekočega leta 
za podatke 
naslednjega  
leta 

Gospodarski subjekti z osnovno 
dejavnostjo: 
D 35.30 Oskrba s paro in vročo 
vodo         

1.03 Načrt proizvodnje, 
nabave, prodaje in 
porabe naftnih 
proizvodov 

Četrtletni načrt proizvodnje, 
nabave, prodaje, porabe in zalog 
naftnih proizvodov 

Letno 31. decembra 
tekočega leta 
za podatke 
naslednjega  
leta 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
C 19.2 Proizvodnja naftnih 
derivatov,    
G 46.71 Trgovina na debelo s 
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi 

1.04 Načrt nabave, prodaje 
in porabe zemeljskega 
plina 

Četrtletni načrt nabave, prodaje, 
porabe in zalog zemeljskega plina 

Letno 31. decembra 
tekočega leta 
za podatke 
naslednjega  
leta 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
D 35.22 Distribucija plinastih goriv 
po plinovodni mreži,  
D 35.23 Trgovanje s plinastimi 
gorivi po plinovodni mreži 
49.5 Cevovodni transport 
(operater prenosnega sistema 
zemeljskega plina) 

1.05 Načrt proizvodnje, 
nabave in prodaje 
trdnih goriv 

Četrtletni načrt proizvodnje, 
prodaje, lastne rabe, izvoza, 
energijske vrednosti in zalog trdnih 
goriv 

Letno 31. decembra 
tekočega leta 
za podatke 
naslednjega  
leta 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
B 05.2 Pridobivanje rjavega 
premoga in lignita,  
G 46.71 Trgovina na debelo s 
trdnimi, tekočimi in plinastimi gorivi 

1.06 Bilanca sistemskega 
operaterja električne 
energije 

Četrtletni načrt prevzema, oddaje 
in tranzita električne energije  
v prenosno omrežje ali iz njega 

Letno 31. decembra 
tekočega leta 
za podatke 
naslednjega  
leta 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
D 35.12 Prenos električne energije 
(sistemski operater električne 
energije) 

1.07 Bilanca 
distribucijskega 
operaterja električne 
energije 

Četrtletni načrt prevzema in oddaje 
električne energije v distribucijsko 
omrežje ali iz njega 

Letno 31. decembra 
tekočega leta 
za podatke 
naslednjega  
leta 

Gospodarski subjekt z dejavnostjo: 
D 35.13 Distribucija električne 
energije (distribucijski operater 
električne energije)  

 

 

 

 

 



 

2 Podatki o obratovanju energetskih omrežij, naložbah v energetsko infrastrukturo in   razvojni  načrti  
 

Zap. 
št. 

Naslov obrazca po 

dejavnosti 
Vrsta podatkov Periodika 

zbiranja 
Rok dostave Zavezanec poročanja 

2.01 Obratovanje omrežja 
za prenos zemeljskega 
plina 

Podatki o obratovanju  omrežja, 
zasedenosti, izrednih dogodkih, idr. 

Letno V osmih dneh  
po sprejemu  
na organih 
družbe 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
49.5 Cevovodni transport 
(operater prenosnega sistema 
zemeljskega plina) 

2.02 Obratovanje 
prenosnega omrežja 
električne energije 

Podatki o urnih obremenitvah, 
statistika obratovanja omrežja, 
zasedenosti, izrednih dogodkih 
(vrste, število, trajanje, vpliv na 
odjemalce in napajanosti RTP), 
podatki o kakovosti oskrbe 
odjemalcev (v skladu s standardom 
SIST EN 50160), analiza trendov 
porabe in koničnih obremenitev 

Letno V osmih dneh  
po sprejemu  
na organih 
družbe 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
D 35.12 Prenos električne energije 
(sistemski operater električne 
energije) 

2.03 Obratovanje 
distribucijskega 
omrežja električne 
energije 

Podatki o obratovanju omrežja, 
zasedenosti, izrednih dogodkih 
(vrste, število, trajanje, vpliv na 
odjemalce), podatki o kakovosti 
oskrbe odjemalcev (v skladu s 
standardom SIST EN 50160), analiza 
trendov porabe in koničnih 
obremenitev 

Letno V osmih dneh  
po sprejemu  
na organih 
družbe 

Gospodarski subjekt z dejavnostjo: 
D 35.13 Distribucija električne 
energije (distribucijski operater 
električne energije) 

2.04 Priklop naprav za 
samooskrbo v 
distribucijsko omrežje 

Podatki o datumu priklopa naprave 
za samooskrbo, nazivni moči 
naprave, vrsti energenta, poštni 
številki lokacije naprave, skupini 
odjemalca, številu prejetih vlog za 
izdajo soglasja oziroma spremembo 
soglasja za priključitev ter nazivni 
moči in vrsti energenta za naprave 
za samooskrbo, ki še niso 
priključene. 
 
Poročilo o številu in razlogih 
zavrnitve vlog za izdajo soglasja 
oziroma spremembe soglasja za 
priključitev, ugotovljenih vplivih na 
stabilnost distribucijskega omrežja 
in višino omrežnine za preteklo 
koledarsko leto 

Polletno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letno 

31. januarja 
tekočega leta  
za podatke 
drugega polletja 
preteklega leta 
 
31. julija 
tekočega leta  
za podatke 
prvega polletja 
tekočega leta 
 
1. marca 
tekočega leta  
za podatke 
preteklega leta 

Gospodarski subjekt z dejavnostjo: 
D 35.13 Distribucija električne 
energije (distribucijski operater 
električne energije) 

2.05 Razvojni načrt 
prenosnega omrežja 
električne energije 

Dolgoročni načrt razvoja omrežja za 
najmanj deset let 

Vsaki  
dve leti 

V osmih dneh  
po prejetem 
soglasju 
ministra 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
D 35.12 Prenos električne energije 
(sistemski operater električne 
energije) 

2.06 Razvojni načrt 
distribucijskega 
omrežja električne 
energije 

Dolgoročni načrt razvoja omrežja za 
najmanj deset let 

Vsaki  
dve leti 

V osmih dneh  
po prejetem 
soglasju 
ministra 

Gospodarski subjekti z dejavnostjo: 
D 35.13 Distribucija električne 
energije (distribucijski operater 
električne energije) 

2.07 Razvojni načrt 
omrežja za prenos 
zemeljskega plina 

Dolgoročni načrt razvoja omrežja za 
najmanj deset let 

Vsaki  
dve leti 

V osmih dneh  
po prejetem 
soglasju 
Agencije za 
energijo 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
49.5 Cevovodni transport 
(operater prenosnega sistema 
zemeljskega plina) 

2.08 Razvojni načrt 
proizvodnje električne 

Dolgoročni načrt razvoja 
proizvodnje električne energije za 

Vsaki  
dve leti 

V osmih dneh  
po sprejemu  

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 



Zap. 
št. 

Naslov obrazca po 

dejavnosti 
Vrsta podatkov Periodika 

zbiranja 
Rok dostave Zavezanec poročanja 

energije najmanj deset let na organih 
družbe 

D 35.11 Proizvodnja električne 
energije (nazivna moč > 10 MW) 
D35.14 - Trgovanje z električno 
energijo (Skupina HSE in Skupina 
GEN Energija) 

2.09 Razvojni načrt 
proizvodnje premoga 

Dolgoročni načrt proizvodnje 
premoga za najmanj deset let 

Vsaki  
dve leti 

V osmih dneh  
po sprejemu  
na organih 
družbe 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
B 05.20 Pridobivanje rjavega 
premoga in lignita 

2.10 Razvojni načrt 
proizvodnje nafte in 
zemeljskega plina 

Dolgoročni načrt proizvodnje in 
predelave nafte in zemeljskega 
plina za najmanj deset let 

Vsaki  
dve leti 

V osmih dneh  
po sprejemu  
na organih 
družbe 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
B 06.10 Pridobivanje surove nafte. 
C 19.20 Proizvodnja naftnih 
derivatov,    
B 06.20 Pridobivanje zemeljskega 
plina 

2.11 Razvojni načrt oskrbe 
z naftnimi derivati 

Dolgoročni načrt oskrbe z naftnimi 
derivati za najmanj deset let 

Vsaki  
dve leti 

V osmih dneh  
po sprejemu  
na organih 
družbe 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
C 19.2 Proizvodnja naftnih 
derivatov,    
G 46.71 Trgovina na debelo s 
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi  

2.12 Naložbe  
v energetsko 
infrastrukturo – letno 
 
 

Izvedene ali začete naložbe (nove 
naložbe in rekonstrukcije); 
opis naložbe (tehnične značilnosti, 
namen vlaganja, skupna vrednost 
projekta, idr.); 
Letni načrt, njegova uresničitev in 
prikaz virov financiranja naložb;  
Skladnost oz. razlike z izdelanimi 
dolgoročnimi razvojnimi in letnimi 
poslovnimi načrti 
 
 
 

Letno V osmih dneh  
po potrditvi 
letnega poročila 
s strani organov 
družbe 

Gospodarski subjekti z osnovno 
dejavnostjo: 
D 35.11 Proizvodnja električne 
energije (nazivna moč > 10 MW) 
D 35.12 Prenos električne energije 
(sistemski operater električne 
energije) 
D 35.13 Distribucija električne 
energije (distribucijski operater 
električne energije) 
D 35.14 Trgovanje z električno 
energijo 
(Skupina HSE in Skupina GEN 
Energija) 
K 66.11 Upravljanje finančnih trgov 
(operater trga z elektriko) 
49.5 Cevovodni transport 
(operater prenosnega sistema 
zemeljskega plina) 
B 05.20 Pridobivanje rjavega 
premoga in lignita 

2.13 Podatki o novi naložbi Osnovni podatki o naložbi, povzeti 
iz investicijskega programa v 
vrednosti nad 1 mio EUR 

Na začetku izvajanja 
naložbe 

2.14 Evidenca energetske 
infrastrukture 

Vrsta objekta, naprave ali omrežja; 
temeljne tehnične značilnosti; 
podatki o lastniku in uporabniku; 
podatki o morebitni obremenitvi; 
podatki o vzdrževanju 
infrastrukture 

Letno 
 

V 15 dneh po 
izdaji zahteve  
ministra 

Lastniki energetske infrastrukture, 
kot zahteva veljavna uredba, ki 
ureja energetsko infrastrukturo 

2.15 Načrt in realizacija 
odplačil dolgoročnih 
posojil 

Odplačilo dolgoročnih posojil po 
amortizacijskih načrtih (načrt – 
tekoče leto, realizacija – preteklo 
leto) 

Letno 31. januarja za 
podatke 
preteklega  
leta 

Gospodarski subjekti  
z osnovno dejavnostjo: 
D 35.11 Proizvodnja električne 
energije (nazivna moč > 10 MW) 
D 35.12 Prenos električne energije 
(sistemski operater električne 
energije) 
D 35.13 Distribucija električne 
energije (distribucijski operater 
električne energije) 
D 35.14 Trgovanje z električno 
energijo 



Zap. 
št. 

Naslov obrazca po 

dejavnosti 
Vrsta podatkov Periodika 

zbiranja 
Rok dostave Zavezanec poročanja 

(Skupina HSE in Skupina GEN 
Energija) 
B 05.2 Pridobivanje rjavega 
premoga in lignita,  
B 06.20 Pridobivanje zemeljskega 
plina, 
49.5 Cevovodni transport 
(operater prenosnega sistema 
zemeljskega plina) 
K 66.11 Upravljanje finančnih trgov 
(operater trga z elektriko) 

 

 

3 Podatki iz poslovanja in opravljanja dejavnosti izvajalcev energetskih dejavnosti  
 

Zap.  
št. 

Naslov obrazca 
po dejavnosti 

Vrsta podatkov 
Periodika 
zbiranja 

Rok dostave Zavezanec poročanja 

3.01 Bilanca 
distribucijskega 
operaterja električne 
energije (količinski 
tok) 

Količinski tok prevzema/oddaje 
električne energije v/iz 
distribucijsko omrežje ter izgube v 
omrežju (ločeno prikaz po lastnikih  
omrežja) 

Mesečno 25. dne v 
mesecu za 
podatke za 
pretekli  
mesec 

Gospodarski subjekti z dejavnostjo: 
D 35.13 Distribucija električne 
energije (distribucijski operater 
električne energije) 

3.02 Prihodki in stroški 
distribucijskega 
operaterja električne 
energije  

Prihodki in stroški poslovanja 
distribucijskega operaterja omrežja 
električne energije (ločeno po 
lastnikih omrežja) 

Polletno 
Letno 

31. marca za 
podatke 
preteklega 
leta 
 

Gospodarski subjekti z dejavnostjo: 
D 35.13 Distribucija električne 
energije (distribucijski operater 
električne energije) 

3.03 Omrežnina za 
elektroenergetsko 
omrežje in prispevki 

Struktura obračuna omrežnine za 
elektroenergetsko omrežje (za 
prenosni sistem, za distribucijski 
sistem,  za sistemske storitve, za 
čezmerno prevzeto jalovo energijo, 
za priključno moč) in energetskih 
prispevkov (prispevek OVE+SPTE –
brez olajšave in z olajšavo, 
prispevek URE, prispevek 
operaterja trga) po statističnih 
skupinah končnih odjemalcev 
gospodinjskega in industrijskega 
odjema,  
Število prevzemno-predajnih mest, 
obračunska moč, obračunane 
količine 

Mesečno Zadnji dan  
v mesecu za 
podatke za 
pretekli  
mesec 

Gospodarski subjekti z dejavnostjo: 
D 35.13 Distribucija električne 
energije  (distribucijski operater 
električne energije) 
D 35.12 Prenos električne energije 
(sistemski operater električne 
energije) 

3.04 Bilanca sistemskega 
operaterja električne 
energije (količinski 
tok) 

Količinski tok prevzema/oddaje 
električne energije v/iz prenosno 
omrežje ter izgube v omrežju  

Mesečno Zadnji dan  
v mesecu za 
podatke za 
pretekli  
mesec 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
D 35.12 Prenos električne energije 
(sistemski operater električne 
energije) 

3.05 Pretoki električne 
energije po 
prenosnem omrežju 

Količinski podatki o fizičnem in 
pogodbenem pretoku električne 
energije (uvoz, izvoz) za vsako 
sosednjo državo, s katero je 
prenosni sistem povezan 
Maksimalna konica odjema 

Mesečno Zadnji dan  
v mesecu za 
podatke za 
pretekli  
mesec 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
D 35.12 Prenos električne energije 
(sistemski operater električne 
energije) 



Zap.  
št. 

Naslov obrazca 
po dejavnosti 

Vrsta podatkov 
Periodika 
zbiranja 

Rok dostave Zavezanec poročanja 

3.06 Prihodki in stroški 
dejavnosti 
sistemskega 
operaterja električne 
energije 

Količinski podatki (kWh, kW) ter 
vrednostni podatki prihodkov in 
stroškov dejavnosti sistemskega 
operaterja prenosnega omrežja 
električne energije (omrežnina in 
dodatki, sistemske storitve, 
prispevki, tranzit, izravnava 
sistema, odstopanja, izgube, ostalo) 

Polletno 
Letno 

31. marca za 
podatke 
preteklega 
leta 
 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
D 35.12 Prenos električne energije 
(sistemski operater električne 
energije) 

3.07 Nakup in prodaja 
električne energije 
končnim odjemalcem 

Prevzemno predajna mesta -število 
Nakup električne energije - količine 
Prodaja električne energije končnim  
odjemalcem po mednarodnih 
statističnih skupinah 
gospodinjskega in industrijskega 
odjema - količinski in vrednostni 
podatki 

Mesečno  Zadnji dan v 
mesecu za 
podatke za 
pretekli mesec 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
D 35.14 Trgovanje z električno 
energijo  
(dobavitelji električne energije) 

3.08 Prodaja električne 
energije 
gospodinjskim 
odjemalcem 

Prevzemno predajna mesta -število 
Nakup električne energije - količine 
Prodaja električne energije končnim  
odjemalcem gospodinjskega 
odjema po stopnjah odjema - 
količinski in vrednostni podatki 

Mesečno  Zadnji dan v 
mesecu za 
podatke za 
pretekli  
mesec 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
D 35.14 Trgovanje z električno 
energijo  
(dobavitelji električne energije) 

3.09 Nakup in prodaja 
električne energije 
proizvajalcev 
električne energije 

Proizvodnja, nakup in prodaja 
električne energije (količinski in 
vrednostni podatki) 

Mesečno Zadnji dan v 
mesecu za 
podatke za 
pretekli  
mesec 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
D 35.11 Proizvodnja električne 
energije (nad 10 MW) 
D 35.14 Trgovanje z električno 
energijo 
(Skupina HSE in Skupina GEN 
Energija) 

3.10 Podporna shema 
proizvodnje električne 
energije v 
soproizvodnji z 
visokim izkoristkom in 
iz obnovljivih virov - 
zbirni podatki   

Zbirni pregled izplačanih podpor 
prejemnikom podporne sheme  
proizvodnji električne energije v 
soproizvodnji z visokim izkoristkom 
in iz obnovljivih virov po vrsti vira in 
glede na omrežje, na katerega so 
naprave priključene - količine, 
vrednosti 

Mesečno Zadnji dan v 
mesecu za 
podatke za 
pretekli  
mesec 

Gospodarski subjekt 
z dejavnostjo: 
K 66.11 Upravljanje finančnih trgov 
(operater trga z elektriko) 

3.11 Podporna shema 
proizvodnje električne 
energije v 
soproizvodnji z 
visokim izkoristkom in 
iz obnovljivih virov - 
podrobnejši podatki   

Podrobnejši pregled izplačanih  
podpor za posameznega 
prejemnika državne pomoči po 
podporni shemi proizvodnji 
električne energije v soproizvodnji z 
visokim izkoristkom in iz obnovljivih 
virov - količine, vrednosti 

Mesečno 20. dne v 
mesecu za 
podatke 
preteklega 
meseca 

Gospodarski subjekt 
z dejavnostjo: 
K 66.11 Upravljanje finančnih trgov 
(operater trga z elektriko) 

3.12 Prispevek za 
zagotavljanje podpor 
proizvodnji električne 
energije v 
soproizvodnji z 
visokim izkoristkom in 
iz obnovljivih virov  

Obračunske osnove in izvršitev 
zbranih sredstev iz prispevka za 
zagotavljanje podpor proizvodnji 
električne energije v soproizvodnji z 
visokim izkoristkom in iz obnovljivih 
virov (električna energija, zemeljski 
plin, ekstra lahko kurilno olje, 
industrijsko kurilno olje, letalski 
bencin, kerozin, UNP, daljinska 
toplota, premog, lignit, koks) 

Letno 28. februarja 
tekočega leta 
za podatke 
preteklega 
leta 

Gospodarski subjekt 
z dejavnostjo: 
K 66.11 Upravljanje finančnih trgov 
(operater trga z elektriko) 



Zap.  
št. 

Naslov obrazca 
po dejavnosti 

Vrsta podatkov 
Periodika 
zbiranja 

Rok dostave Zavezanec poročanja 

3.13 Struktura 
maloprodajne cene  
in prodane količine 
industrijskega 
kurilnega olja  

Struktura veljavne maloprodajne 
cene industrijskega kurilnega olja 
(vsebnost žvepla nad 1 %) na vseh 
prodajnih mestih trgovca 
 
Prodane količine preteklega 
meseca 

Mesečno  Do 1. dne v 
mesecu in ob 
vsaki 
morebitni 
nadaljnji 
spremembi  
v mesecu 
 
 

Izbrani gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
G 46.71 Trgovina na debelo s 
trdnimi, tekočimi in plinastimi gorivi  
 

3.14 Podatki za izračun 
strukture 
maloprodajne cene  
naftnih derivatov 
(NMB-95, NMB-98, 
UNP avtoplin, dizelsko 
gorivo in KOEL) 

- Prodane količine in vrednost 
fakturirane realizacije (vključno z 
DDV) prodanih naftnih derivatov 
na vseh prodajnih mestih 
posameznega trgovca ter 
relevantna osnova nabavne cene 
(kotacija CIF MedH oz. druga 
relevantna osnova) za naftne 
derivate:   

- 95-oktanski neosvinčeni motorni 
bencin (NMB-95) in 98- ali 
večoktanski neosvinčeni motorni 
bencin (NMB-98) in dizelsko 
gorivo, ki se uporabljajo za pogon 
motornih vozil cestnem prometu,   

- utekočinjen naftni plin za pogon 
motornih vozil (UNP - avtoplin),  

- ekstra lahko kurilno olje (KOEL), ki 
se uporablja za ogrevanje  

Tedensko  Vsak petek za 
podatke za 
obdobje od 
preteklega 
petka do 
četrtka 
tekočega 
tedna 
 

Izbrani gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
G 46.71 Trgovina na debelo s 
trdnimi, tekočimi in plinastimi gorivi  
G 47.30 Trgovina na drobno v 
specializiranih prodajalnah z 
motornimi gorivi 

3.15 Prodaja motornih 
goriv v prometu 

Prodaja motornih goriv oz. njihovih 
mešanic po vrsti goriva (NMB-95, 
NMB-98, dizelsko gorivo, biogoriva, 
UNP-avtoplin, utekočinjen zemeljski 
plin - UZP, stisnjen zemeljski plin -
SZP, metan, vodik): 

- Podatki o količini in energijski 
vrednosti posameznih goriv ter 
podatki o deležu primešanih 
biogoriv v fosilna goriva 

- Struktura utežene maloprodajne 
cene motornih goriv (NMB-95, 
NMB-98, dizelsko gorivo, 
biogoriva, UNP - avtoplin, UZP, 
SZP, metan, vodik) na letnem 
nivoju 

Letno 31. marca za 
podatke 
preteklega 
leta 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
G 46.71 Trgovina na debelo s 
trdnimi, tekočimi in plinastimi gorivi  
G 47.30 Trgovina na drobno v 
specializiranih prodajalnah z 
motornimi gorivi 

3.16 Proizvodnja in oddaja 
premoga 

Načrtovani in dejanski podatki  
o količinah, kurilni vrednosti 
proizvodnje in oddaje premoga 

Polletno  
 
 
 
Letno 

31. avgusta za 
podatke 
prvega 
polletja 
28. februarja 
za podatke 
preteklega 
leta 

Gospodarski subjekti  
z dejavnostjo: 
B 05.20 Pridobivanje rjavega 
premoga in lignita 
 

3.17 Letni poslovni načrt  Letni poslovni oz. gospodarski načrt 
družbe (planirani prihodki, odhodki, 
investicije, zadolževanje, kadri in 
drugo) 

Letno V osmih dneh 
po sprejetju 
na organih 
družbe 

Gospodarski subjekti  
z osnovno dejavnostjo: 
B 05.20 Pridobivanje rjavega 
premoga in lignita,  
D 35.11 Proizvodnja električne 
energije (nazivna moč > 10 MW) 



Zap.  
št. 

Naslov obrazca 
po dejavnosti 

Vrsta podatkov 
Periodika 
zbiranja 

Rok dostave Zavezanec poročanja 

3.18 Letno poročilo Letno poročilo o poslovanju družbe letno V osmih dneh 
po sprejetju 
na organih 
družbe 

D 35.13 Distribucija električne 
energije (podjetja za distribucijo 
električne energije) 
D 35.14 Trgovanje z električno 
energijo 
(Skupina HSE in Skupina GEN 
Energija) 
49.5 Cevovodni transport 
(operater prenosnega sistema 
zemeljskega plina) 

3.19 Bilanca  stanja Sredstva, obveznosti 
 

Letno 31. marca za 
podatke 
preteklega 
leta 
(nerevidirani 
podatki)  
in v osmih 
dneh po 
sprejemu na 
organih 
družbe v 
primeru 
spremembe 
podatkov 
zaradi 
revidiranja 

Gospodarski subjekti  
z osnovno dejavnostjo: 
B 05.20 Pridobivanje rjavega 
premoga in lignita 
D 35.11 Proizvodnja električne 
energije (nazivna moč > 10 MW) 
D 35.12 Prenos električne energije 
(sistemski operater električne 
energije) 
D 35.13 Distribucija električne 
energije  (podjetja za distribucijo 
električne energije – konsolidirani 
podatki, distribucijski operater 
električne energije) 
D 35.14 Trgovanje z električno 
energijo 
(Skupina HSE in Skupina GEN 
Energija) 
49.5 Cevovodni transport 
(operater prenosnega sistema 
zemeljskega plina) 
K 66.11 Upravljanje finančnih trgov 
(operater trga z elektriko) 

3.20 Izkaz poslovnega 
 izida 

Prihodki, odhodki Letno 

3.21 Izkaz denarnih  
tokov – neposredna 
metoda (različica I) 

Prejemki, izdatki Letno 

31. marca za 
podatke 
preteklega 
leta 

3.22 Neopredmetena 
dolgoročna sredstva 
in opredmetena 
osnovna sredstva 

Vrednostni podatki 
neopredmetenih in opredmetenih 
sredstev 

Letno 

 
 
 
 
 



4 Podatki o izvajanju aktivnosti spodbujanja učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije  
 
 

Zap.  
št. 

Naslov obrazca 
po dejavnosti 

Vrsta podatkov 
Periodika 
zbiranja 

Rok dostave Zavezanec poročanja 

4.01 Energijska 
učinkovitost 
proizvodov, 
povezanih z energijo 

Vrsta proizvoda (npr. hladilnik, TV 
aparat), količina, energijski razred 
in letna poraba energije  

Letno 31. januarja za 
podatke 
preteklega  
leta 

Proizvajalci ali njihovi pooblaščeni 
zastopniki ali uvozniki, in 
distributerji, ki prodajajo proizvode 
končnim kupcem 

4.02 Naprave za 
proizvodnjo toplote iz 
obnovljivih virov 
energije 

Vrsta naprave (npr. kotel na lesno 
biomaso, toplotna črpalka, sončni 
kolektor), količina, energent, 
energijski razred, letna poraba 
energije 
 

Letno 31. januarja za 
podatke 
preteklega  
leta 

Proizvajalci ali njihovi pooblaščeni 
zastopniki ali uvozniki, in 
distributerji, ki prodajajo naprave 
za proizvodnjo toplote iz 
obnovljivih virov energije končnim 
kupcem 

4.03 Poraba električne 
energije iz OVE v 
prometu  

Lokacijo in število priključnih mest 
za električna vozila in količina 
električne energije, ki je bila 
porabljena na teh polnilnih mestih 
ter delež električne energije iz OVE 

Letno 31. marca za 
podatke 
preteklega  
leta 

Upravljavci oz. lastniki javnih 
parkirišč in parkirišč, ki so dostopna 
javnosti ter parkirišč stavb organov 
javnega sektorja in ostali 
upravljavci oz. lastniki priključnih 
mest za električna vozila 

4.04 Sredstva iz prispevka 
na rabo energije za 
povečanje energetske 
učinkovitosti za 
izvajanje programa 
Eko sklada 

Zbrana sredstva iz prispevka za 
energetsko učinkovitost po 
posameznem energentu 

 
(električna 

energija, zemeljski plin, daljinska 
toplota, UNP, neosvinčen motorni 
bencin, dizelsko gorivo, ekstra 
lahko kurilno olje, industrijsko 
kurilno olje)  

Polletno 
 
 
Letno 

31. julija za 
podatke prvega 
polletja 
 
28. februarja za 
podatke 
preteklega leta 

Eko sklad, Slovenski  
okoljski javni sklad 

4.05 Dodeljevanje 
nepovratnih finančnih 
spodbud za 
izboljšanje energetske 
učinkovitosti in rabe 
obnovljivih virov 
energije 

Dodeljevanje nepovratnih finančnih 
spodbud za izboljšanje energetske 
učinkovitosti z namenom doseganja 
prihrankov energije in rabo 
obnovljivih virov energije po vrsti 
ukrepa glede na posamezni javni 
poziv 

Polletno 
 
 
 
Letno 

31. julija za 
podatke prvega 
polletja 
 
28. februarja za 
podatke 
preteklega leta 

Eko sklad, Slovenski  
okoljski javni sklad 
 

4.06 Energetsko 
svetovanje za  občane 
v okviru svetovalne 
mreže ENSVET 

Podatki o načrtovanih in izvedenih 
individualnih energetskih 
svetovanjih občanom v okviru 
mreže ENSVET (izobraževalne in 
ozaveščevalne aktivnosti za 
promocijo ukrepov učinkovite rabe 
energije in obnovljivih virov 
energije) 

Polletno 
 
 
 
Letno 

31. julija za 
podatke prvega 
polletja 
 
31. januarja za 
podatke 
preteklega leta 

Eko sklad, Slovenski  
okoljski javni sklad 
 

4.07 Subvencionirani 
ukrepi energetske 
sanacije stanovanjskih 
stavb gospodinjskega 
sektorja  

Podatki o načrtovanih in izvedenih 
subvencioniranih ukrepih 
energetske sanacije stanovanjskih 
stavb (eno in dvo-stanovanjske 
stavbe, več-stanovanjske stavbe)  

Polletno 
 
 
 
Letno 

31. julija za 
podatke prvega 
polletja 
 
31. januarja za 
podatke 
preteklega leta 

Eko sklad, Slovenski  
okoljski javni sklad 
 

4.08 Prihranki energije Zbirno poročilo o izvajanju vseh 
programov, doseženih prihrankih 
energije (GWh) in prihrankih emisij 
CO2 (t) in višini porabljenih sredstev 
za izvajanje programov 

Letno 30. maja za 
podatke 
preteklega leta 

Eko sklad, Slovenski  
okoljski javni sklad 

4.09 Izvajanje lokalnega 
energetskega 
koncepta 

Letno poročilo o izvedenih ukrepih 
iz akcijskega načrta lokalnega 
energetskega koncepta in o 
njihovih učinkih 

Letno 31. marca za 
podatke za 
preteklo leto 

Samoupravne lokalne skupnosti 

 


