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PREDSTAVITEV 

 

Portal EPOS je sodobna spletna aplikacija za elektronsko poročanje podatkov s strani 
poročevalskih enot, ki so zavezani za zagotavljanje podatkov s področja energetike v 
skladu z Energetskim zakonom in podzakonskimi akti.  
 
Portal EPOS omogoča poenoteno zbiranje in arhiviranje podatkov resornega ministrstva s 
področja energetike preko enotne podatkovne baze z uporabo prijaznih tehnoloških 
rešitev, ki uporabnikom omogočajo enostavno izvedbo poročanja podatkov in hitre 
poizvedbe arhiviranih poročil.  
 
Dostop v sistem je namenjen samo registriranim uporabnikom, ki so zavezanci za 
posredovanje podatkov v skladu s podzakonskim aktom:  

 Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in 
drugi zavezanci (Ur. l. RS, št. 22/2016, 24/2016 - popr.) 

 
V letu 2017 prenovljena programska aplikacija EPOS druge generacije (EPOS-G2) temelji 
na najnovejših odprtokodnih standardih in preverjenih rešitvah, uporabniško prijaznem 
uporabniškem vmesniku, ohranja vse funkcionalnosti obstoječega sistema ter omogoča 
sodobnejše posredovanje podatkov preko uvoza v obliki XML formata. 
 
Za zagotavljanje večje varnost uporabnikom je ob prijavi v sistem potrebno imeti 
nameščeno podprto digitalno kvalificirano potrdilo, s katerim sistem prepozna 
registriranega uporabnika. Pri oddaji poročil se z digitalnih  potrdilom izvaja e-
podpisovanje posredovanih poročil.  
 
Vsem uporabnikom sistema EPOS-G2 želimo uspešno uporabo portala za učinkovito 
izvedbo poročanja ter uporabo ostalih funkcionalnosti, kar je podrobneje predstavljeno v 
teh navodilih. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12404
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12404
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0837
https://www.uradni-list.si/1/content?id=125976#!/Popravek-Pravilnika-o-vrstah-podatkov-ki-jih-zagotavljajo-izvajalci-energetskih-dejavnosti-in-drugi-zavezanci
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1 PRIJAVA V PORTAL 

 

Naslov spletnega mesta informacijskega sistema za e-poročanje podatkov EPOS-G2: 
https://www.epos-de.gov.si/ 

 

Registrirane poročevalske enote za prijavo v prazna polja vnesejo dodeljeno uporabniško 
ime in geslo. Ob tem morajo na brskalniku imeti nameščeno digitalno kvalificirano potrdilo.  

Prijava se izvede s klikom na gumb P r i j a v a 

 

 

Slika 1.1: Prijava v poročevalski portal 

 

V kolikor se podatki iz javnega ključa kvalificiranega digitalnega potrdila ujemajo s podatki 
v sistemu, je prijava prepoznana kot pravilna in uporabnik je uspešno prijavljen v sistem. 

 

https://www.epos-de.gov.si/
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2 POZABLJENO GESLO  

 

V primeru, da uporabnik več ne razpolaga z dodeljenim geslom je pod prijavo na voljo 
povezava Ste pozabili geslo?. Uporabnik v vnosno polje vpiše dodeljeno uporabniško 
ime ali e-naslov, s katerim je registriran.  
 
S klikom na gumb P o n a s t a v i  g e s l o 

 
se na elektronski naslov uporabniškega računa pošlje povezava za ponastavitev gesla.  
 

 

Slika 2.1: Pozabljeno geslo  

 

Ob kliku na povezavo, ki je po izvedeni zahtevi poslana na elektronski naslov 
registriranega uporabnika, se prikaže obrazec za vnos novega gesla. 

 

 

Slika 2.2: Ponastavitev gesla  

 

Ob spremembi gesla se lahko ponovno prijavite v portal z na novo dodeljenim geslom. 
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3 VSTOP V PORTAL  

 

Po uspešni prijavi v portal se prikaže osnovni meni s podatki o: 

 nazivu poročevalske enote, 

 povezavi na odjavo iz sistema 

 aktualnih seznamov. 

 

 

Slika 3.1: Osnovni meni začetne strani 

 

 

3.1 Seznami na poročevalskem računu 

 

Pri vsakem od seznamov je prikazan ukazni stolpec A k c i j a 
  
v katerem je povezava na aktivnost, ki je z določeno postavko v meniju mogoča. 
 
Obstajajo naslednji seznami: 

 aktualna obvestila za poročevalce 

 poročanje podatkov – bližajoči roki za oddajo poročil 

 zavrnjena poročila – potrebna ponovna oddaja poročil 

 arhiv poročanih podatkov – zadnja oddana poročila 

 

V nadaljevanju so opisane podrobnosti posameznih seznamov. 
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Aktualna sporočila za poročevalce 

Skrbniki podatkov sistema EPOS-G2 na prek tega seznama napovedujejo razne 
spremembe pri obrazcih in opozarjajo na pogoste napake. Iz seznama so razvidni: datum 
obvestila, oznaka poročila in zadeva oz. naslov.  
 

 

Slika 3.2: Prikaz aktualnih obvestil za poročevalce 

 
Akcija p r i k a ž i odpre vsebino sporočila, akcija i z b r i š i pa sporočilo odstrani iz seznama. 

 

Poročanje podatkov - bližajoči roki za oddajo poročil 

Seznam vsebuje bližajoče roke za oddajo posameznih poročil.  
 

 

Slika 3.3: Seznam bližajočih rokov za oddajo poročil 

 
Stolpec O b d o b j e nakazuje za katero podatkovno obdobje (teden, mesec, četrtletje, 

polletje, leto) se nanašajo do postavljenega roka zahtevani podatki. 
 
Stolpec R o k vsebuje datum, do katerega morajo biti podatki oddani. V primeru, da je rok 

zamujen, je celotna vrstica prikazana v rdeči barvi. 
 
Stolpec O z n a k a in N a z i v prikazujeta krajše in daljše ime obrazca –poročila za 

poročanje.  
 
Stolpec O d d a j a vsebuje naslednje opcije načina oddaje poročil: vnesi, uvozi in naloži.  

 
Akcija vnesi oz. urejanje (v primeru da je podatke poročevalec pri prvem vnosu začasno 
shranil) prikaže obrazec, ki omogoča ročni vnos obrazca. 
 
Akcija uvozi za obrazce omogoča možnost uvoza iz XML datoteke. Ta možnost je na voljo 
samo v primeru, kadar ima zadevno poročilo omogočen tak način oddaje.  
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Zavrnjena poročila-potrebna ponovna oddaja poročil 

V primeru dvoma v nepravilnost podatkov ima skrbnik podatkov možnost, da posredovane 
podatke po svoji presoji zavrne. Zavrnjena poročila, ki so prikazana v tem seznamu, je 
skrbnik podatkov zavrnil in so v čakalni vrsti, zato jih je potrebno s strani poročevalske 
enote čim prej pregledati, po potrebi popraviti in ponovno oddati. 
 

 

Slika 3.4: Seznam zavrnjenih poročil 

 
Akcija u r e d i prikaže že izpolnjen obrazec poročila, pri katerem je na dnu obrazca dopisan 

razlog zavrnitve s strani skrbnika. Podatke je mogoče v prikazanem obrazcu popraviti in 
ponovno oddati ter dopisati komentar (morebitno razlago skrbniku podatkov).  
 
Akcija u v o z i omogoča ponovno oddajo poročila preko uvoza iz XML datoteke, ki jo 

poročevalec napolni s popravljenimi podatki. 
 

Arhiv poročanih podatkov – zadnja oddana poročila 

V tem seznamu se prikazujejo vsa že oddana poročila s stani poročevalske enote. Z akcijo 

z a v r n i t e v se lahko v primeru ugotovitve napačno posredovanih podatkov, omogoči 

ponovna oddaja poročila.  
 

 

Slika 3.5: Seznam oddanih poročil poročevalca 

 
Poročilo se ob oddaji smatra kot dokončno.  
 
Če je v seznamu več kot 10 oddanih poročil, so le ta vidna preko povezav številk strani 
pod seznamom. 
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4 POROČANJE PODATKOV – ODDAJA POROČIL 

 

Poročanje podatkov se izvrši z oddajo zahtevanega poročila. Obstajajo naslednji načini 
oddaje poročila: 

 ročni vnos preko spletnega obrazca 

 uvoz podatkov preko XML datoteke 

 nalaganje PDF datotek (za posebej določena poročila) 

 

Ročni vnos poročila se izvede z izbiro akcije v n e s i iz seznama Poročanje podatkov - 

bližajoči roki za oddajo poročil. 
 
Uvoz poročila preko XML datoteke se izvede z izbiro akcije u v o z i iz seznama Poročanje 

podatkov-bližajoči roki za oddajo poročil. 
 
Že oddano poročilo je mogoče urediti in popraviti samo v primeru, da je zavrnjeno in je 
vidno v seznamu Zavrnjena poročila-potrebna ponovna oddaja poročil. 
 
Natančen opis postopkov za oddajanje in urejanje poročil je opisan v nadaljevanju. 
 

4.1 Podpisovanje in oddaja poročil 

 

Za uspešno oddajo poročil je potrebno izvesti tudi podpisovanje poročil. Da je 
podpisovanje uspešno, je potrebno imeti nameščeno osebno digitalno potrdilo in 
komponento SETCCE proXSign®. Komponenta zaradi tehnološke neodvisnosti od 
sprememb brskalnikov omogoča delovanje v vseh priljubljenih brskalnikih, z istim 
digitalnim potrdilom in omogoča vse funkcionalnost: podpisovanje PDF in XML 
dokumentov ter časovno žigosanje. 
 
Program si lahko prenesete preko spletne strani: prenesi komponento SETCCE proXSign®. 
Program se bo nadgrajeval samodejno. 

 

Slika 4.1: SETCCE proXSign® 

 

 

 

http://proxsign.setcce.si/proXSignCustomerPages/index2.html?os=Windows?version=2.1.1.72
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4.2 Vnos poročila preko spletnega obrazca 

 

Po kliku na akcijo v n e s i v seznamu Poročanje podatkov - bližajoči roki za oddajo 

poročil, se odpre zaslon za vnos novega poročila. 
 
Prikažeta se oznaka in naziv poročila ter podatek o skrbniku obrazca. 
 
Ob kliku na naziv skrbnika obrazca se prikažejo njegovi kontaktni podatki (e-mail, telefon). 
V primeru nejasnosti pri izpolnjevanju poročila kontaktirajte skrbnika obrazca (več 
informacij v poglavju Tehnična pomoč, stran 30). 
 
Na voljo je tudi možnost za začasno shranjevanje podatkov (glej Začasno shranjevanje 
podatkov, stran 13). 
 
V poročilu se prikažejo tabele z zahtevanimi postavkami. 

 

Slika 4.2: Vnos novega poročila 
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Stolpci, ki so namenjeni za vnos podatkov (vrednosti), so obarvani glede na funkcijo: 

 bela barva označuje polja, ki zahtevajo vnos podatkov, 

 modra barva označuje polja, ki se samodejno preračunavajo in v katera vpisovanje 
ni mogoče, 

 siva barva označuje onemogočena polja, v katera vnos ni mogoč, ker ne zahtevajo 
vnosa podatkov. 

 
Vsaka vnesena vrednost se samodejno prikaže v zapisu, ki olajša branje oz. preverjanje 
vrednosti. Za prikaz so uporabljena pravila slovenskega jezika: tisočice ločuje pika, 
decimalna števila pa vejica. 
 
Če je skrbnik obrazca predvidel, da polja v določenem stolpcu sprejemajo decimalne 
vrednosti, se bodo ob vnosu upoštevale decimalke, sicer pa ne. Upoštevalo se bo samo 
toliko decimalk, kolikor jih je skrbnik predvidel, ostale se zaokrožijo. Prikazana  vrednost 
ob vnosu bo tudi shranjena v podatkovni bazi.  
 
Če je bilo pravkar odprto poročilo iz seznama Zavrnjena poročila, je pod tabelami 
podatkov prikazan tudi Razlog za zavrnitev, ki ga je pri zavrnitvi navedel skrbnik 
poročila. 
 

 

Slika 4.3: Primer zavrnjenega poročila 

 
Ob oddaji poročila je mogoče vnesti tudi komentar oz. opombo. Poročevalec lahko navede 
morebitne posebnosti posameznih podatkov in s tem še posebej opozori skrbnika. 
Komentar se vnese v polje Opomba, ki se nahaja pod tabelo na dnu obrazca.  
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Oddaja poročila se izvede s klikom na tipko P o š l j i .  

 
Takrat se za poročilo generira XML, ki se prikaže poročevalcu na zaslonu.  

 

Slika 4.4: Elektronsko podpisovanje poročila 

 

S klikom na gumb P o d p i š i se izvede postopek e-podpisovanja XML dokumenta. 

 
Poročevalec izbere spletno potrdilo, ki ga je posredoval administratorju sistema EPOS ali 

skrbniku podatkov za uporabo pri poročanju in klikne gumb V  r e d u .  

 
V oknu podpisani podatki se prikaže XML dokument, ki je bil podpisan z digitalnim 

potrdilom. Nato s klikom P o š l j i prenese podatke na strežnik. 

 
Po končani oddaji poročila se izvede preusmeritev na Osnovni meni (glej poglavje VSTOP 
V PORTAL na strani 7). Na vrhu bo prikazano obvestilo o vnosu podatkov na strežnik. 
Pravkar vneseno poročilo bo samodejno prikazano v seznamu Arhiv poročanih 
podatkov–zadnja oddana poročila.  
 
V kolikor poročevalec ugotovi, da je oddano poročilo napačno, ga lahko sam popravi preko 
Arhiv poročanih podatkov–zadnja oddana poročila. Popravljanje se izvede s klikom 
na povezavo u r e d i, po kateri se pojavijo vnosna polja z vsemi vpisanimi podatki, 

poročevalce pa lahko napačne vnose ročno popravi in ponovno odda poročilo s pritiskom 
na gumb P o š l j i. 

 
Popravljanje že oddanega poročila je mogoče v primeru, da skrbnik poročila ni zaklenil.  
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4.2.1 Začasno shranjevanje podatkov 

 

V primeru oddaje poročil na način ročnega vnosa preko spletnega obrazca je dodana 
funkcionalnost začasnega shranjevanja vpisanih podatkov.  
 
Po vpisu podatkov s klikom na gumb Z a č a s no  s h r a n i se podatki začasno shranijo v 

spomin sistema.  
 
Sledi avtomatska preusmeritev na Osnovni meni. V seznamu Poročanje podatkov-

bližajoči roki za oddajo poročil se v stolpcu Akcija namesto povezave v n e s i, pojavi 

povezava u r e d i, ki nakazuje na to, da poročilo že vsebuje podatke od prvotnega 

vpisovanja.  
Ob kliku na povezavo u r e d i se odpre spletni obrazec, ki že vsebuje v prvi iteraciji 

vnesene podatke, ki so bili začasno shranjeni. Poročevalec nadaljuje z vnosom preostalih 
podatkov, ki jih lahko ob morebitni prekinitvi sproti začasno shranjuje. 
 
 

4.3  Uvoz podatkov iz XML datoteke 

 

4.3.1 Navadni poročevalski račun 

 

Kot alternativa ročnemu vnosu podatkov je kot druga opcija oddaje poročila na voljo uvoz 
podatkov iz XML datoteke. 
 
Poročila, za katera je skrbnik podatkov predvidel, da jih je mogoče uvoziti, imajo v 
seznamu Poročanje podatkov-bližajoči roki za oddajo poročil zraven akcije v n e s i 

na voljo tudi ukazno akcijo u v o z i. 

 
Po kliku u v o z i se prikaže okno za uvoz podatkov iz XML datoteke, iz katere se bodo 

podatki uvozili v sistem. 
 

  

Slika 4.5: Izbira datoteke za uvoz 
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Prenos XML sheme za generiranje XML datoteke, ki je programsko kompatibilna, je na 

voljo za prenos s klikom na tipko  P r e n e s i   s h e m o .  

 
Postopek oddaje preko uvoza se začne z izborom s strani poročevalca izpolnjene in za 
oddajo pripravljene XML datoteke, ki jo poročevalec izbere preko tipke I z b e r i   X M L   d a t  

o t  e k o. 

 
Za nadaljevanje s tipko P r e d o g l e d sproži nalaganje XML datoteke. 

 
Ko je datoteka v celoti prenesena na strežnik, jo informacijski sistem pregleda in prikaže 
predogled iz XML datoteke prepoznanih podatkov v enaki obliki, kot pri ročnem vnosu 
poročila. 

 

Slika 4.6: Predogled podatkov, prikazanih iz naložene XML datoteke 

 

V predogledu se v tabeli prikažejo vsi prepoznani podatki, uporabnik pa takoj lahko 
preveri, ali je sistem pravilno prebral vhodno XML datoteko.  
 
Uvoz podatkov se izvede z pritiskom na tipko P o š l j i, ki se nahaja spodaj pod tabelo. 

Oddaja poročila nato poteka enako kot pri ročnem vnosu poročila. Ob oddaji poročila se 
prikaže Osnovni meni, kjer se prikaže tudi pravkar vneseno poročilo v seznamu Arhiv 
poročanih podatkov – zadnja oddana poročila. 
 
Pomoč pri pripravi XML datoteke: 

 ne glede na frekvenco poročanja (tedensko, mesečno, polletno, letno) je potrebno 
v XML datoteki vedno obvezno vnesti leto, mesec in teden obdobja, za katerega 
vnašate podatke: 
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o mesečno poročilo za december 2017 mora vsebovati podatke: leto 2017, 
mesec 12, teden pa med 49 in 52, saj se ti tedni nahajajo v decembru. 

o polletno poročilo za leto 2017 mora vsebovati podatke: leto 2017, mesec 
med 1 in 6 in teden med 1 in 26. 

 

Slika 4.7: Podpisovanje in pošiljanje oddanega poročila 

 

4.3.2 Posebni poročevalski račun 

 

V primeru posebnega poročevalskega računa, ki je odgovoren za poročanje podatkov več 
podjetij, se razlikuje samo korak pri predogledu XML datoteke.  
 
Pri izboru izpolnjene XML datoteke se pri predogledu pojavi prilagojen zaslon, kjer sistem 
prepozna podjetja, glede na vnesene podatke v datoteki. Posamezna podjetja se v 
predogledu prikažejo kot zavihki, kjer je posamezen zavihek ime podjetja s pripadajočimi 
podatki. 
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Slika 4.8: Uvoz XML  datoteke s podatki za več podjetij 

 

Posamezna podjetja so v naprej določena s strani skrbnika obrazca. V kolikor še določeno 
podjetje ne obstaja, je potrebno to pred uvozom sporočiti skrbniku obrazca, da doda novo 
podjetje in ustrezno spremeni nastavitve za uvoz obrazca. 

 

Podatki se uvozijo v podatkovno bazo ob kliku na tipko P o š l j i, ki se nahaja v spodaj 

pod zavihki podjetij. Nadaljnji postopek je enak kot pri vnosu poročila. Uvoženo poročilo 
bo samodejno prikazano v seznamu Arhiv poročanih podatkov–zadnja oddana 
poročila. 
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4.3.3 Opombe 
 

Če je med uvozom prišlo do morebitne napake, je uvoz v celoti samodejno preklican. Tako 
je onemogočeno, da bi bili v podatkovno bazo uvoženi le delni oz. nepopolni podatki. Ob 
morebitnem neuspešnem uvozu se prikaže opozorilo o napaki. 
  

 

Slika 4.9: Opozorilo o napaki ob neuspešnem uvozu XML datoteke 

 
Pri uvozu podatkov, ki vsebujejo decimalne vrednosti, se upošteva toliko decimalnih mest, 
kolikor jih je predvidenih tudi za ročni vnos obrazca in določenih s strani skrbnika obrazca. 
Preostale decimalke se ustrezno zaokrožijo.  
 

 

4.4  Nalaganje datotek PDF 

 

Določeni obrazci imajo možnost nalaganja poročil v obliki datotek. Poročila, za katera je 
skrbnik podatkov predvidel, da jih je mogoče nalagati, imajo v seznamu Poročanje 
podatkov-bližajoči roki za oddajo poročil v stolpcu akcije povezavo n a l o ž i.  

S klikom na povezavo se odpre obrazec za nalaganje datotek. 
 

 

Slika 4.10: Izbira datoteke za podpisovanje in oddajo 
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S klikom na I z b e r i  d a t o t e k o izberemo posamezno PDF datoteko. Podprti formati PDF-

jev so 1.3 in 1.7.  
 
Datoteko naložimo na strežnik s klikom na P o d p i š i  i n  d o d a j. Začne se proces za 

digitalno podpisovanje datoteke.  
 
V oknu izberete digitalno potrdilo in kliknete V  r e d u.  

 

 

Slika 4.11: Podpisovanje naložene datoteke 

 

Datoteka se nato podpisana pošlje na strežnik. Postopek lahko ponovite do 5 hkratnih 
datotek.  
 
Datoteke lahko s klikom na povezavo O d s t r a n i izbrišete in jih po potrebi ponovno 

naložite.  
 

 

Slika 4.12: Možnost odstranitve naložene datoteke 
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Poročilo se odda s klikom na gumb P o š l j i.  

 

 

Slika 4.13: Pošiljanje podpisanega poročila 

 

Ob oddaji poročila se prikaže Osnovni meni, kjer se prikaže tudi pravkar vneseno poročilo 
v seznamu Arhiv poročanih podatkov–zadnja oddana poročila. 
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5 OGLED ODDANEGA POROČILA 

 

Ogled oddanega poročila se izvede z izbor akcije o g l e d v seznamu Arhiv poročanih 

podatkov–zadnja oddana poročila. 
 
Prikažejo se osnovni podatki oddanega poročila (oznaka in naziv poročila, na katero 
obdobje so nanašajo poročilo, datum oddaje poročila, skrbnik obrazca in rok za oddajo 
prvega naslednjega poročila). 
 
V tabelah spletnega obrazca se prikažejo vsi podatki, ki so bili v obrazec vneseni. 
 
V primeru obrazcev tipa datotek PDF, se pri prikazu poročila prikažejo povezave do 
posameznih naloženih datotek. 
 
V primeru, da je bilo poročilo pred kratkim oddano in poročevalec ugotovi, da vsebuje 
napake in ga želi popraviti ročno preko spletnega obrazca, ga lahko popravi sam preko 
Arhiv poročanih podatkov–zadnja oddana poročila. Popravljanje se izvede s klikom 
na u r e d i, po kateri se pojavijo vnosna polja z vsemi vpisanimi podatki, poročevalce pa 

lahko napačne vnose ročno popravi in ponovno odda poročilo s pritiskom na P o š l j i. 

Popravljanje že oddanega poročila je mogoče v primeru, da skrbnik poročila ni zaklenil. 
Priporočljivo je, da ob popravljanju podatkov poročevalec v polje Opomba vnese ustrezen 
komentar, ki nakazuje, kaj je bilo popravljeno. 
 

Poročilo lahko zavrne tudi skrbnik (glej poglavje 5.2 ) 
 

5.1 Zahteva za ponovni uvoz že oddanega poročila 

 

V primeru, da je poročevalec napravil napako pri oddaji večjega poročila in bi rad napake 
popravil s ponovno oddajo poročila preko opcije uvoza iz XML datoteke, je na voljo akcija 
Z a v r n i t e v. 

 
S klikom na to povezavo se prikaže pojavno okno, iz katerega poročevalec izbere potrditev 
za zavrnitev ali preklic.  

 

Slika 5.1: Zahteva za zavrnitev že oddanega poročila 

 
V primeru klika na gumb V  r e d u se za izbrano poročilo skrbniku na e-naslov pošlje 

avtomatsko generiran zahtevek za zavrnitev izbranega poročila. 
 



Navodila za uporabo aplikacije EPOS-G2   -22- 

 

Ko skrbnik podatkov izvede zavrnitev s strani poročevalca zahtevanega poročila, se 
zavrnjena poročila pri poročevalcu pojavijo v seznamu Zavrnjena poročila-potrebna 
ponovna oddaja poročil. 
 
Zahtevek za ponovni uvoz se lahko tudi prekliče s klikom na gumb P r e k l i č i v stolpcu 

akcija. 
 
 

5.2 Zavrnjeno poročilo 
 
Skrbnik podatkov lahko ob pregledu oddanih poročil samostojno ugotovi oziroma sklepa, 
da so podatki v določenem poročilu nepravilni oz. nepopolni in poročilo zavrne. Zavrnitev 
lahko skrbnik izvede tudi ob sproženi zahtevi s strani poročevalca (za podrobnosti glej 
poglavje 5.1)  
 
Takšno zavrnjeno poročilo se poročevalcu prikaže v seznamu Zavrnjena poročila-
potrebna ponovna oddaja poročil.  
 

 

Slika 5.2: Seznam zavrnjenih poročil 

 
Takšno poročilo je dolžen poročevalec v najkrajšem času pregledati, popraviti in ponovno 
oddati. Oddaja poročila je možna preko ročnega popravka s klikom na gumb u r e d i ali s 

klikom na gumb u v o z i preko XML datoteke. Ob popravku se priporoča dodaten vpis 

opombe oz. komentarja poročevalca.  
 
 

5.3 Tiskanje in izvoz poročil 
 
Poročila je mogoče natisniti ali tudi izvažati v različne formate datotek, kot so: XML, CSV, 
JSON in XLSX. 
 

 

Slika 5.3: Možnosti izvoza poročila 

Ob tiskanju se poročilo prilagodi tako, da se podatki v tabelah minimizirajo za uporabniku 
prijaznejši izpis.  
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6 IZVAJANJE STATISTIČNIH OBDELAV POROČANIH PODATKOV  

 

Na osnovnem meniju je v zgornjem desnem kotu na voljo povezava Poizvedbe in 
analize poročanih podatkov, kjer je mogoče vse poročane podatke statistično obdelati 
in jih prikazati v tabelarični in grafični obliki. 
 
Ob kliku se prikaže stran za izbiro parametrov obdelave podatkov. 
 

 

Slika 6.1: Izbira parametrov obdelave podatkov 

 
Podatke je mogoče statistično obdelati na dva načina, ki imata tudi vsak svoj način prikaza 
rezultatov. Ločimo dve vrste analiz podatkov: 
 

 osnovna analiza, 

 razširjena analiza. 

 

 
6.1 Osnovna analiza 
 

Osnovna analiza prikaže rezultate v obliki vhodnega obrazca glede na izbran obrazec v 
spustnem seznamu. Prikaz deluje podobno kot funkcija SUM v Excelu za seštevanje 
vrednosti posameznih listov v list s skupnimi vrednostmi.  
 
Na voljo so naslednji parametri vhodnih podatkov: 

 Obrazec  - izbran obrazec, ki bo vir podatkov za obdelavo, 

 Datumski obseg - datum začetka in konca podatkovnega obdobja, ki se naj 
upošteva v obdelavi podatkov.  
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Slika 6.2: Prikaz rezultatov osnovne analize 

 

Z izvedbo osnovne analize se v izhodni tabeli prikažejo seštete vrednosti izbranega 
obrazca glede na izbor v polju Datumski obseg. 
 

 

6.2 Razširjena analiza 

 
V razširjeni analizi so prikazane posamezne postavke v obliki tabele in grafikona. Za to 
analizo se upoštevajo vsi parametri na strani. Za razširjeno analizo je tako pri vsakem 
parametru na voljo nastavitev za prikaz vrstic in stolpcev. Ta nastavitev določa postavitev 
posamezne dimenzije oz. vhodnega parametra kot vrstice (x os) oz. kot stolpce (y os) pri 
prikazu izhodnih podatkov. 

 
Na voljo so naslednji parametri vhodnih podatkov: 
 

 Obrazec  - izbran obrazec, ki bo vir podatkov za obdelavo. 

 Datumski obseg - datum začetka in konca podatkovnega obdobja, ki se naj 
upošteva v obdelavi podatkov.  

 Prikaz datumov - določa, ali bodo podatki izbranega časovnega obdobja združeni in 
predstavljeni kot ena postavka (vsota več mesecev) ali ločeni (vsak mesec posebej).  

 Tabela - tabela v poročilu, ki naj bo vir vrstic in stolpcev analize. 

 Vrstice - vrstica v tabeli, ki naj bo vir podatkov. 

 Stolpci - stolpec v tabeli, ki naj bo vir podatkov. 
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Slika 6.3: Izbira parametrov razširjene analize 

 

6.2.1 Način prikaza izhodnih parametrov 

  
Pri izbiri načina prikaza vhodnih parametrov na izhodu veljajo naslednja pravila: 

 samo en vhodni parameter je lahko na izhodu prikazan v vrsticah (x os), 

 samo en vhodni parameter je lahko na izhodu prikazan v stolpcih (y os). 

Za posamezno dimenzijo je potrebno določiti, na katerem mestu v tabeli oz. grafikonu se 
prikazuje. 
 

Vhodni parametri (dimenzije) so naslednji: 

 datumski obseg, 

 postavka, 

 stolpec. 

 

Izhodni parametri so naslednji: 

 vrstica, 

 stolpec. 
 

Odločiti se je potrebno, kako želimo vhodne podatke prikazati na izhodu. Če izberemo več 
vhodnih podjetij, je lahko to na izhodu prikazano v tabeli v vrsticah ali pa stolpcih. 

Primer: 

 izbranih je več podjetij, podjetja so nastavljena za prikaz po vrsticah 

 izbranih je več datumov (torej datumski obseg, ki obsega več kot en mesec), 
datumi so nastavljeni za prikaz po stolpcih. 

 izbrana je samo ena vrstica za prikaz. 

 izbran je samo en stolpec za prikaz. 
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Analiza je kljub širokemu spektru izbirnih parametrov omejena na računalniško preverljivo 
smiselne izbire parametrov. Tako na primer ni mogoče izbrati časovnega obsega več kot 
en mesec, več postavk in več stolpcev hkrati, saj bi to zahtevalo večdimenzionalne tabele 
in grafikone. 
 

6.2.2 Grafični prikaz razširjene analize 
 

Pri razširjeni analizi so na voljo naslednje vrste grafičnega prikaza rezultatov, ki ga 
izberemo pod opcijo Grafikon: 
 

 črtni, 

 stolpični, 

 tortni. 

 
Na strani rezultatov analize so prikazani izbrani podatki v tabeli in z izbranim grafikonom.  
 
Prikazan grafikon ima barve črt/stolpcev naključno izbrane zaradi zahtev po fleksibilnosti 
analiziranja. Če obstaja potreba po izbiri barv, je podatke najlažje izvoziti v MS Excel, ki je 
prav za te stvari namenjen in tudi omogoča poljubno izbiro barv. 
 
Na vrhu in na dnu strani je povezava Nazaj na izbiro parametrov, ki ponovno prikaže 
stran za izbiro parametrov analize z shranjenimi zadnje izbranimi parametri.  
 
Prav tako ima na vrhu in na dnu povezavo na Nazaj na prvo stran. 
 

 

Slika 6.4: Primer rezultatov analize s črtnim grafikonom 
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Slika 21: Primer rezultatov analize s stolpčnim grafikonom  

 

 

 

Slika 6.5: Primer rezultatov analize s tortnim grafikonom 
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6.3 Izvoz in tiskanje podatkov  

 

Pri analizi je prikazane podatke mogoče tudi izvoziti v formate XML, CSV, JSON in XLSX 
datotek za nadaljnjo uporabo. Podatke izvozite s klikom na eno od tipa povezav poleg 
ukaza I z v o z i   v  tako, da izberemo željen format izvozne datoteke. 

 
Ob kliku na povezavo N a t i s n i se na zaslonu prikaže posebna tiskanju prijazna verzija 

prikaza podatkov. Odstranijo se nepomembni zapisi in oblikovni pripomočki kot so: barva 
ozadja, ikone ter manj pomembne informacije o obrazcu, kot so: skrbnik obrazca, 
povezava na roke za poročanje, ipd.  
 
Od podatkov o obrazcu se natisne le naziv podjetja ter obdobje, za katerega podatki so 
prikazani, ki se izpišeta v eni vrstici, ter tako prihranita več prostora za samo tabelo. 
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7 POGOSTE OPERACIJE 

 

 

7.1 Aktualna obvestila za poročevalce 

 

Skrbnik podatkov lahko poljubno izbrane poročevalce določenega obrazca sprotno obvešča 
o aktualnih informacijah glede raznih sprememb pri posameznih obrazcih in opozarja na 
pogoste napake. 
 
Po poslanem sporočilu skrbnika se v osnovnem meniju poročevalske enote kot prvi prikaže 
seznam Aktualna obvestila za poročevalce, ki vsebuje naslednje informacije: 
 

 datum sporočila,  

 oznaka obrazca, na katerega se sporočilo nanaša, 

 zadeva, 

 akcija. 

 

 

Slika 7.1: Osnovni meni s seznamom aktualnih obvestil 

 
Ob kliku na povezavo p r i k a ž i v stolpcu akcija se prikaže vsebina sporočila. Ob kliku na 

ukaz i z b r i š i pa poročevalec že prebrano poročilo lahko odstrani iz seznama.  

 

 

Slika 7.2: Primer sporočila skrbnika 
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7.2 Pomoč skrbnika 

 

V primeru nejasnosti pri oddaji poročila in izpolnjevanju posameznih obrazcev se za 
podrobnejše informacije obrnite na skrbnika obrazca. Pri vnosu podatkov se s klikom na 
povezavo Skrbnik obrazca prikažejo njegovi kontaktni podatki (ime, e-naslov in telefon).  
 

 

Slika 7.3: Prikazano okno skrbnika obrazca 

 
Kontaktni podatki skrbnikov podatkov na Direktoratu za energijo, ki so odgovorni za 
posamezna področja poročanja so navedeni na spodnji povezavi: 
http://www.energetika-portal.si/e-porocanje/skrbniki-podatkov/ 
 

 

7.3 Tehnična pomoč 

 

V primeru tehničnih težav pri prijavi v sistem, delovanju sistema ter za dodatne informacije 
pri uporabi informacijskega portala EPOS pošljite opis problema na e-naslov: 

epos.mzip@gov.si. 

http://www.energetika-portal.si/e-porocanje/skrbniki-podatkov/
mailto:epos.mzip@gov.si

