Na podlagi tretjega odstavka 9. in 11. člena Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list
RS, št. 96/14; v nadaljevanju: Uredba) in prve alineje prvega odstavka 25. člena Akta o ustanovitvi
Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 12/09, 1/12, 98/12) izdaja
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljevanju: Eko sklad)

Pravilnik o postopku poročanja in nakazovanja
finančnih sredstev iz naslova prispevka za energetsko učinkovitost
in
finančnih sredstev kot oblike obveznega zagotavljanja prihrankov energije pri končnih
odjemalcih dobaviteljev elektrike, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv
Eko skladu

1. člen
(vsebina navodila)

Ta pravilnik določa podrobnejši postopek poročanja in nakazovanja finančnih sredstev Eko skladu
iz naslova prispevka za energetsko učinkovitost in finančnih sredstev kot oblike obveznega
zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih dobaviteljev elektrike, toplote, plina ter
tekočih in trdnih goriv.
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo enak pomen kot v Uredbi in v Energetskem zakonu (Ur. l.
RS, št.: 17/2014; v nadaljevanju: EZ-1).
2. člen
(zavezanci)
Zavezanci za nakazilo finančnih sredstev iz naslova prispevka za energetsko učinkovitost (v
nadaljevanju: prispevek) so:
 operaterji, ki zaračunavajo prispevek končnim odjemalcem na računih za omrežnino za
električno energijo in zemeljski plin iz omrežja (v nadaljevanju: operaterji);
 dobavitelji, ki zaračunavajo prispevek končnim odjemalcem na računih za toploto iz
distribucijskega omrežja ter druga plinasta, tekoča in trdna goriva (v nadaljevanju:
dobavitelji).
Zavezanci za nakazilo finančnih sredstev kot oblike obveznega zagotavljanja prihrankov energije
pri končnih odjemalcih so dobavitelji električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv
končnim odjemalcem, ki delno ali v celoti ne zagotovijo predpisanega prihranka energije pri
končnih odjemalcih (v nadaljevanju: zavezanci).
3. člen
(registracija za namene poročanja)
Za namen poročanja so se operaterji, dobavitelji in zavezanci iz 2. člena tega pravilnika dolžni
registrirati na spletni strani Eko sklada www.ekosklad.si/pravne-osebe/zavezanci-po-uredbi na
spletnem obrazcu Registracija. Z registracijo pridobijo uporabniško ime, geslo ter možnost
dostopa do spletnih obrazcev za poročanje. Spletni obrazec Registracija je priloga 1 tega
pravilnika. Registracija mora biti elektronsko podpisano s kvalificiranim potrdilom zakonitega
zastopnika operaterja ali dobavitelja oziroma njegovega pooblaščenca. Vsako spremembo
podatkov je potrebno zabeležiti na spletni strani Eko sklada www.ekosklad.si/pravneosebe/zavezanci-po-uredbi na spletnem obrazcu Registracija.

Operater ali dobavitelj mora ob registraciji označiti, ali bo poročal in nakazoval finančna sredstva
iz naslova prispevka za energetsko učinkovitost sam ali bo v njegovem imenu in za njegov račun
poročalo in nakazovalo sredstva drugo podjetje/poročevalec. V primeru, da bo za operaterja ali
dobavitelja poročalo drugo podjetje/poročevalec, mora operater ali dobavitelj izpolniti Pooblastilo
operaterja ali dobavitelja, ki je del spletnega obrazca Registracija. Pooblastilo mora biti
elektronsko podpisano s kvalificiranim potrdilom zakonitega zastopnika operaterja ali dobavitelja
oz. s kvalificiranim potrdilom pooblaščene osebe zakonitega zastopnika in poslano na elektronski
naslov uredba@ekosklad.si.
Drugo podjetje/poročevalec mora podpisati obrazec Izjava, ki ga prejme na svoj elektronski
naslov. Izjavo mora podpisati zakoniti zastopnik poročevalca oziroma njegov pooblaščenec in jo s
kvalificiranim potrdilom poslati na elektronski naslov uredba@ekosklad.si ali po pošti posredovati
na Eko sklad. Spletni obrazec Izjava je priloga 2 tega pravilnika.
4. člen
(poročanje o obračunanih količinah energentov in zbranih sredstvih iz naslova
prispevka za energetsko učinkovitost)
Operaterji in dobavitelji morajo najkasneje do 18. v mesecu za pretekli mesec Eko skladu poročati:
 o obračunanih količinah električne energije, zemeljskega plina in toplote iz distribucijskega
omrežja ter plinastih, tekočih in trdih goriv končnim odjemalcem;
 o zbranih sredstvih iz naslova prispevka za energetsko učinkovitost.
Poročajo z vnosom zahtevanih podatkov na predpisani spletni obrazec Poročilo o obračunanih
količinah in zbranih sredstvih
na spletni strani Eko sklada www.ekosklad.si/pravneosebe/zavezanci-po-uredbi. Mesečno poročilo mora biti elektronsko podpisano s kvalificiranim
potrdilom operaterja oziroma dobavitelja. Spletni obrazec Poročilo o obračunanih količinah in
zbranih sredstvih je priloga 3 tega pravilnika.
V primeru, ko operaterji in dobavitelji nimajo podatkov o zbranih sredstvih oz. plačanih prispevkih
po posameznih energentih, lahko poročajo le o obračunanih količinah, ki bodo v tem primeru
podlaga za izstavitev računa Eko sklada.
Način poročanja se izbere ob prvi oddaji mesečnega poročila in ga v tekočem letu ne bo mogoče
več spreminjati.
Poročilo je potrebno oddati tudi v primeru, ko v mesecu poročanja operater ali dobavitelj ni
obračunal količin in/ali ni prejel plačil prispevkov iz naslova energetske učinkovitosti.
V kolikor operaterji in dobavitelji ne oddajo poročila, kot je določeno v 1. odstavku tega člena, jih
bo Eko sklad v roku petih delovnih dni prijavil pristojnemu inšpektoratu v skladu z določili veljavne
zakonodaje.
Oddana mesečna poročila ni možno popravljati. Morebitne popravke za pretekla obdobja
operaterji in dobavitelji vključijo v naslednje tekoče mesečno poročilo.
5. člen
(poročanje o doseganju prihrankov energije pri končnih odjemalcih)
Zavezanci najkasneje do 1. oktobra tekočega leta obvestijo Eko sklad, ali bodo obveznost
zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih prihodnje leto delno ali v celoti izpolnili z
nakazilom finančnih sredstev Eko skladu. Poročajo z vnosom podatkov na predpisani spletni
obrazec Obvestilo o načinu doseganja prihrankov energije pri končnih odjemalcih na spletni strani
Eko sklada www.ekosklad.si/pravne-osebe/zavezanci-po-uredbi. Spletni obrazec Obvestilo o
doseganju prihrankov energije pri končnih odjemalcih mora biti elektronsko podpisan s
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kvalificiranim potrdilom zavezanca. Spletni obrazec Obvestilo o doseganju prihrankov energije pri
končnih odjemalcih je priloga 4 tega pravilnika.
Predpostavi se, da bodo zavezanci, ki poročila iz 1. odstavka tega člena ne oddajo, obveznost
zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih izpolnili z lastnim izvajanjem energetskih
storitev in ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti pri končnih odjemalcih.
Zavezanci, ki bodo obveznost zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih v celoti ali
delno izpolnili z nakazilom finančnih sredstev Eko skladu, morajo najkasneje do 31. marca
tekočega leta za preteklo leto poročati Eko skladu o prodanih količinah električne energije, toplote,
plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem ter morebitno višino doseženih prihrankov
energije pri končnih odjemalcih z lastnim izvajanjem energetskih storitev in ukrepov za povečanje
energetske učinkovitosti pri končnih odjemalcih. Poročajo z vnosom podatkov na predpisani
spletni obrazec Zaključno poročilo o doseganju prihrankov energije pri končnih odjemalcih na
spletni strani Eko sklada www.ekosklad.si/pravne-osebe/zavezanci-po-uredbi. Poročilo mora biti
elektronsko podpisano s kvalificiranim potrdilom zavezanca. Spletni obrazec Zaključno poročilo o
doseganju prihrankov energije pri končnih odjemalcih je priloga 5 tega pravilnika.
V kolikor zavezanci ne oddajo poročila oziroma obvestila kot je določeno v 1. in 3. odstavku tega
člena ter ne izpolnijo predpostavke iz 2. odstavka tega člena, jih bo Eko sklad v roku petih
delovnih dni prijavil pristojnemu inšpektoratu v skladu z določili veljavne zakonodaje.
6. člen
(izstavitev računa)
Na podlagi mesečnih poročil o obračunanih količinah in zbranih sredstvih Eko sklad operaterjem in
dobaviteljem izstavi račune.
Zavezancem, ki bodo Eko skladu posredovali obvestilo, da bodo v naslednjem letu obveznosti iz
naslova zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih delno ali v celoti izpolnili z
nakazilom finančnih sredstev Eko skladu, bo Eko sklad izstavil račun po prejemu zaključnega
poročila, praviloma do 15. maja za tekoče leto.
Eko sklad bo na podlagi Poročila o doseganju ciljev za preteklo leto, ki ga zavezanec v skladu s 1.
odstavkom 321. člena EZ-1 pošlje Agenciji za energijo, izstavil račune tudi tistim zavezancem, ki
v preteklem letu z lastnim izvajanjem energetskih storitev in ukrepov za povečanje energetske
učinkovitosti pri končnih odjemalcih ne bodo dosegli zahtevanega prihranka energije pri končnih
odjemalcih. Račun za te zavezance se bo praviloma izstavil do 15. maja za preteklo leto.
7. člen
(roki plačil in zamudne obresti)
Operaterji, dobavitelji in zavezanci nakazujejo sredstva iz naslova prispevka za energetsko
učinkovitost in finančna sredstva kot obliko obveznega zagotavljanja prihrankov energije pri
končnih odjemalcih na račun Eko sklada, št. SI56 0110 0600 0025 631 – EKO SKLAD, j.s.,
SREDSTVA ZA NANEU, ki je odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila.
Rok plačila je 30 dni od dneva izstavitve računa.
Za zamude pri plačilih računov Eko sklad zaračunava zakonske zamudne obresti.

3

8. člen
(postopek izterjave)
V primeru zamude plačila operaterja, dobavitelja ali zavezanca bo Eko sklad takoj po nastopu
zamude poslal opomin pred izvršbo z možnostjo poravnave obveznosti v roku 8 dni od prejema
opomina. Po preteku osem dnevnega roka bo uveden postopek izvršbe.
Postopek izvršbe se bo začel tudi v primeru, če operater, dobavitelj ali zavezanec ne bo
pravočasno poročal o obračunanih količinah energentov v preteklem mesecu oziroma o načinu
doseganja prihrankov energije pri končnih odjemalcih dobaviteljev energentov in obsegu finančnih
sredstev kot oblike obveznega zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih, na
podlagi katerih Eko sklad izda račune, saj obstaja temelj terjatve oziroma zahtevka že na podlagi
zakona.
9. člen
(prehodne in končne določbe)
Operaterji in dobavitelji prvo Poročilo o obračunanih količinah in zbranih sredstvih oddajo
najkasneje do 18. aprila 2015, in sicer skupaj za mesec januar, februar in marec 2015.
Zavezanci, ki bodo v letu 2015 obveznosti zagotavljanja prihrankov energije pri končnih
odjemalcih delno ali v celoti izpolnili z nakazilom finančnih sredstev Eko skladu, morajo Eko sklad
o tem obvestiti najkasneje do 31. 5. 2015. Na podlagi obvestila bo Eko sklad zavezancem
praviloma 15. 6. 2015 izstavil račun.
Zavezanci iz prejšnjega odstavka oddajo Zaključno poročilo za leto 2014 najkasneje do 31. 5.
2015, v katerem izpolnijo le podatke o prodanih količinah.
Zavezanci, določeni v Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni
list RS, št. 114/09 in 57/11), ki za leto 2012, 2013 in 2014 izvajajo programe, ki jih je potrdil Eko
sklad, morajo zbrana sredstva iz plačila prispevka in dodatka za povečanje energetske
učinkovitosti za leto 2012, 2013 in 2014, ki jih ne porabijo za izvedbo programa v skladu z
navedeno uredbo, nakazati Eko skladu.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Sklep o zagotavljanju sredstev za izvajanje
programom za izboljšanje energetske učinkovitosti z dne 29.1.2010 in 1.2.2013.
Ta pravilnik z a č n e v e l j a t i z d n e m o b j a v e n a s p l e t n i s t r a n i E k o s klada,
(www.ekosklad.si/pravne-osebe/zavezanci-po-uredbi), uporablja pa se od 1.1.2015.

Štev: 0141-1/2015-37
Datum: 2. 4. 2015
Milenko Ziherl
direktor
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j.s.

Priloge:
 Priloga 1: Registracija
 Priloga 2: Izjava
 Priloga 3: Poročilo o obračunanih količinah in zbranih sredstvih
 Priloga 4: Obvestilo o doseganju prihrankov energije pri končnih odjemalcih
 Priloga 5: Zaključno poročilo o doseganju prihrankov energije pri končnih odjemalcih
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Priloga 1: Registracija
Podjetje se registrira kot (ustrezno označite vse statuse, ki jih imate kot poročevalec)
Operater
Dobavitelj
Zavezanec za doseganje prihrankov energije pri končnih odjemalcih
Davčna številka
Naziv
Skrajšan naziv
Naslov
Hišna številka:
Kraj
Poštna številka
Pošta
Matična številka
Zakoniti zastopnik (ime, priimek)
Kontaktna oseba (ime, priimek)
Telefon / GSM
GSM
E-mail
Poslovanje z E-računom (označi)

da

Št. TR računa (E-račun)
Poročal bom (ustrezno označiti):
Sam

Drugo podjetje
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ne

V primeru, da bo za vas o obračunanih količninah in zbranih finančnih sredstvih poročalo in
plačevalo drugo podjetje, je potrebno izpolniti spodnji obrazec in pooblastilo.
Davčna številka
Naziv
Skrajšan naziv
Naslov
Hišna številka:
Kraj
Poštna številka
Pošta
Matična številka
Zakoniti zastopnik (ime, priimek)
Kontaktna oseba (ime, priimek)
Telefon
GSM
E-mail
Operater ali dobavitelj (POŠILJATELJ)
Eko sklad j.s. (PREJEMNIK)
Bleiweisova 30
1000 LJUBLJANA
Pooblastilo
(naziv podjetja)__________________ davčna številka ___________ izjavljam, da bo v mojem
imenu in za moj račun poročalo in nakazovalo sredstva iz naslova prispevka za energetsko
učinkovitost podjetje/poročevalec (naziv podjetja)_____________________ davčna številka
______________________.
Kraj in datum _________________________
________________________________
Zakoniti zastopnik
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Priloga 2: Izjava
POROČEVALEC (POŠILJATELJ)
Eko sklad j.s. (PREJEMNIK)
Bleiweisova 30
1000 LJUBLJANA
Izjava

Poročevalec (naziv podjetja)__________________ davčna številka ____________izjavljam, da
bom v imenu (naziv podjetja)_____________________ davčna številka ______________ poročal
in nakazoval sredstva iz naslova prispevka za energetsko učinkovitost.

Kraj in datum _________________________

________________________________
Zakoniti zastopnik
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Priloga 3: Poročilo o obračunanih količinah in zbranih sredstvih

Obdobje poročanja:

MM.LLLL

Način plačila prispevka (ustrezno označiti ob prvem poročanju in ga v tekočem letu ni
mogoče več spreminjati)
po obračunanih količinah*

Vrsta energenta

1.

električna energija

2.

zemeljski plin

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

daljinska toplota
UNP
motorni bencin
dizelsko gorivo
ekstra lahko kurilno olje
kurilno olje **
lesna biomasa **
premog in koks **

Obračunana
količina v
obdobju
poročanja

po zbranih sredstvih
Merska
enota

Informativni
izračun
prispevka za
plačilo

kWh
Sm3
kWh
kWh
kg
l
l
l
kg
kWh
kWh

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Zbrana
sredstva plačani
prispevek v
obdobju
poročanja

Informativni
izračun
količine
energentov za
katero je bil
plačan
prispevek

Merska
enota

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

kWh
Sm3
kWh
kWh
kg
l
l
l
kg
kWh
kWh

X

Pojasnila:
V stolpec obračunana količina v obdobju poročanja se vpiše vsota obračunane električne energije,
zemeljskega plina in toplote iz distribucijskega omrežja ter plinastih, tekočih in trdih goriv končnim
odjemalcem energentov v obdobju poročanja.
V stolpcu informativni izračun prispevka za plačilo se informativno izračuna vsota obračunanih
prispevkov končnim odjemalcem.
V stolpec zbrana sredstva - plačani prispevki v obdobju poročanja se vpiše vsota plačanih
prispevkov končnih odjemalcev v obdobju poročanja po posameznih energentih.
V stolpcu informativni izračun plačane količine se informativno izračuna količina energentov, za
katere so končni odjemalci plačali prispevek.
*V primeru, ko operaterji in dobavitelji nimajo podatkov o plačanih prispevkih končnih odjemalcev
po posameznih energentih, lahko poročajo le o obračunanih količinah, izstavljen račun Eko sklada
pa bo v tem primeru vsota obračunanih prispevkov končnim odjemalcem v mesecu poročanja.
**Prispevek za lesno biomaso ter premog in koks se bo pričel obračunavati in plačevati s 1.
januarjem 2017.

9

Priloga 4: Obvestilo o doseganju prihrankov energije pri končnih odjemalcih

Obveznost zagotavljanja prihrankov energije v letu

bomo izpolnili z nakazilom finančnih

sredstev Eko skladu (ustrezno označite):
v celoti
delno

…….% predpisane višine prihranka energije pri končnih odjemalcih

Zavezanci, ki oddate to Obvestilo, morate na obrazcu Zaključno poročilo (priloga 5) najkasneje do
31. marca tekočega leta za preteklo leto poročati Eko skladu o prodanih količinah električne
energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem ter morebitno višino
doseženih prihrankov energije pri končnih odjemalcih z lastnim izvajanjem energetskih storitev in
ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti pri končnih odjemalcih.
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Priloga 5: Zaključno poročilo o doseganju prihrankov energije pri končnih odjemalcih
Obdobje poročanja*: LLLL
Vrsta energenta
1.

električna energija

2.

zemeljski plin

3.
4.
5.
6.
7.
8.

daljinska toplota
UNP
motorni bencin
dizelsko gorivo
ekstra lahko kurilno olje
kurilno olje

9.

lesna biomasa

10.

premog

11.

koks

prodana
količina

Merska
enota
kWh
Sm3
kWh
kWh
kg
l
l
l
kg
m3
kWh
ton
kWh
ton
kWh

Višina prihrankov, ki jih je zavezanec
dosegel z izvajanjem energetskih
storitev in ukrepov za povečanje
energetske učinkovitosti pri končnih
odjemalcih v obdobju poročanja

Informativni izračun
zneska za plačilo
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

kWh

*Obdobje poročanje je preteklo leto
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