
PRILOGA V 

Podatki na potrdilu o izvoru električne energije 

 

Potrdilo o izvoru električne energije iz obnovljivih virov vsebuje: 

– vrsto potrdila o izvoru; 

– ime in naslov proizvajalca; 

– vir energije, iz katerega je bila proizvedena električna energija; 

– začetni in končni datum proizvodnje električne energije, za katero se potrdilo izdaja; 

– ime proizvodne naprave, v kateri je bila električna energija, za katero se izdaja potrdilo o 

izvoru, proizvedena; 

– identifikacijsko številko proizvodne naprave; 

– nazivno električno moč na sponkah proizvodne naprave; 

– količino proizvedene električne energije, za katero je izdano potrdilo o izvoru električne 

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: 

– količino fosilnega goriva, porabljenega v proizvodni napravi v obdobju, za katero se potrdilo 

izdaja; 

– količino goriva iz obnovljivih virov, porabljenega v proizvodni napravi v obdobju, za katero 

se potrdilo izdaja. 

 

Potrdilo o izvoru električne energije proizvodnih naprav za soproizvodnjo z visokim izkoristkom 

vsebuje: 

– ime in naslov proizvajalca proizvodne naprave; 

– vir energije, iz katerega je bila proizvedena električna energija; 

– začetni in končni datum proizvodnje električne energije, za katero se potrdilo izdaja; 

– ime proizvodne naprave, s katero je bila električna energija, za katero se izdaja potrdilo o 

izvoru, proizvedena; 

– identifikacijsko številko proizvodne naprave; 

– nazivno električno moč na sponkah generatorja; 

– količino proizvedene električne energije, za katero je izdano potrdilo o izvoru električne 

energije; 

– spodnjo kalorično vrednost goriva, iz katerega je bila električna energije proizvedena; 

– namen uporabe toplote, ki je bila proizvedena skupaj z električno energijo; 

– prihranek primarne energije pri proizvodnji električne energije, za katero se izdaja potrdilo o 

izvoru; 

– ime izdajatelja potrdila o izvoru; 

– identifikacijsko številko potrdila; 

– veljavnost potrdila o izvoru; 
– količino prihranjenih izpustov CO2 zaradi soproizvodnje toplote in električne energije, za katero se 

potrdilo o izvoru izdaja. 


