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Cilji EU & Slovenije 

• prehod v nizko/brez ogljično družbo 

• manjša energetska odvisnost 

• zanesljiva oskrba z energijo in 

• energetskimi storitvami 
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EU - terminologija 

• „energy transition“ 

• „self-consumption“ 

• „reduce the bills“  

• „participate actively in the market“ 

• „prosumer“ 

• „energy efficiency“ 

• „demand response“ 
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Smernice EK - 1 

 Najboljše prakse samooskrbe z OVE (julij 2015): 

• Spodbuja samooskrbo poslovnih subjektov in 

posameznikov 

• Hranilniki energije 

• Poenostavitev administrativnih postopkov priklopa 

za najmanjše naprave 

• Različni modeli samooskrbe (FiT, neto merjenje, 

olajšave pri dajatvah, davku, prilagajanje trenutnim potrebam 

omrežja, prodaja viškov) 

http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_autre_document_trav

ail_service_part1_v6.pdf  
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Smernice EK - 2 

 „New Deal for Energy Consumers“ (julij 2015): 

• Spodbuja posameznika k aktivni udeležbi na 

energetskem trgu => prihranek stroškov 

• „Smart homes“ in „smart grids“ naj postanejo 

realnost 

• Zaščita podatkov in varstvo potrošnika 
 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8.pdf  
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Samooskrba z el.en. iz OVE 

• Uredba o samooskrbi z el.en. iz OVE 
(Ur.l.RS št. 97/15) => velja od 15. januarja 2016 

– Gospodinjstva in MPO 

– Do 11 kVA na stavbo in skupno 10 MVA / leto 

– Ni obremenitve podporne sheme 

– Neto merjenje el.en. v koledarskem letu 

– Poenostavljen administrativni postopek za 

priklop 

• Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav za 

samooskrbo (Ur.l.RS št. 1/16) => velja od 15. januarja 

2016 
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Uredba – izrazi (1) 

 

• »lastnik naprave za samooskrbo z električno energijo 

iz OVE« je gospodinjski ali mali poslovni odjemalec, ki je hkrati 

tudi lastnik merilnega mesta v stavbi, ki se samooskrbuje z 

električno energijo, in na katere notranjo nizkonapetostno 

električno inštalacijo je priključena naprava za samooskrbo z 

električno energijo iz OVE; 

• »naprava za samooskrbo« je naprava, ki proizvaja električno 

energijo z izrabo sončne, vetrne ali vodne energije ter je 

priključena na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo 

stavbe;  
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Uredba – izrazi (2) 

• »obračunsko obdobje« je koledarsko leto oziroma obdobje od 

datuma vključitve merilnega mesta v bilančno skupino dobavitelja 

v tekočem koledarskem letu do konca koledarskega leta ali 

obdobje od začetka koledarskega leta do izključitve merilnega 

mesta iz bilančne skupine dobavitelja v tekočem koledarskem letu 

ali obdobje od datuma vključitve merilnega mesta v bilančno 

skupino dobavitelja v tekočem koledarskem letu do datuma 

izključitve merilnega mesta iz bilančne skupine dobavitelja v istem 

koledarskem letu; 

• »pogodba o samooskrbi« je pogodba med dobaviteljem in 

lastnikom naprave za samooskrbo, s katero se dogovorita, da se 

oddana električna energija (kWh) kompenzira s prevzeto 

električno energijo (kWh) v obračunskem obdobju. 
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Uredba – pogoji 

• Pokrivanje lastnih potreb po električni energiji 

• Največja nazivna moč naprave je 11 kVA in ne sme 

presegati priključne moči iz soglasja za priključitev 

• Priklop na notranjo nizkonapetostno električno 

inštalacijo stavbe 

• Izpolnjevanje varnostnih zahtev iz Pravilnika 

• Sklenjena pogodba o samooskrbi z dobaviteljem  

• Naprava ne more biti vključena v podporno shemo na 

podlagi 372. člena EZ-1 
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Uredba – način obračuna - 1 

• Lastniku naprave se pri obračunu električne energije in 

omrežnine upošteva tista količina električne energije, ki 

predstavlja razliko med prevzeto in oddano delovno 

električno energijo, odčitano na istem merilnem mestu 

ob zaključku obračunskega obdobja  

• Če je količina delovne električne energije (kWh), 

oddane prek merilnega mesta v omrežje, večja od 

količine prevzete delovne električne energije (kWh), se  

presežna količina delovne električne energije 

neodplačno prenese v last dobavitelja 

• Enotarifno merjenje električne energije 
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Uredba – način obračuna - 2 

• prispevek za energetsko učinkovitost (10.čl. Uredbe o 

zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14): obračunava na prodajno 

enoto => neto energija (3,3 €/leto) 

• prispevek za delovanje operaterja trga (Borzen)(98. čl. EZ-1): 
obračunava na prevzeto delovno energijo => ni netiranja (0,65 €/leto) 

• prispevek za Agencijo za energijo (400. čl. EZ-1): financirata jo 

distribucijski in sistemski operater 

• trošarina (Zakon o trošarini): obračuna na električno energijo, dobavljeno iz 

omrežja => ni netiranja (14,9 €/leto) => sprememba z novim Ztro-1 

• obračunska moč priključka (v kateri je zajeta omrežnina) (135.čl. EZ-1): 

obračuna na moč priključka => nespremenjen (80 €/leto) 

• prispevek za SPTE in OVE (377.čl. EZ-1):  obračunava na moč 

priključka => nespremenjen (60 €/leto) 
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Pravilnik o tehničnih zahtevah naprav 

•  Izrazi 

• Varnostne zahteve (Priloga 1) 

• Naprava, ki izkorišča energijo sonca, mora zaradi preprečitve električnega 

udara, po izklopu naprave zagotavljati, da je v napravi zagotovljena mala 

napetost (ELV), ki je največ 50 V izmenične napetosti oziroma največ 120 V 

enosmerne napetosti (mikro razsmerniki ali optimizatorji moči) 

• Naprava se mora v primeru izpada distribucijskega 

omrežja ali zaznave prekoračitve predpisanih 

napetostnih in frekvenčnih mej distribucijskega omrežja 

avtomatsko izklopiti in ne sme oddajati električne 

energije v distribucijsko omrežje (SIST EN 50 438) 

• Otočno delovanje 
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Prednosti OM / MR 

• Omogočajo MPPT (maximum power point tracking) 

ločeno za vsak modul posebej => boljši izplen 

• Manjše izgube zaradi neujemanja modulov (delno 

senčenje, proizvodna toleranca, umazanija)             

• Avtomatski izklop AC/DC napetosti za večjo varnost 

inštalaterjev in gasilcev 

• Ob izklopu naprave zagotovljena varna mala 

napetost (50 VAC oziroma 120 VDC)  

• Možnost povečanja moči naprave (modularen 

pristop) 

• Napredno merjenje učinkovitosti in monitoring 

delovanja naprave v realnem času 
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Optimizatorji moči - shema 
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Mikro razsmerniki - shema 
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Trenutno stanje – 30. 4. 2016 

do 30.4.2016 
prvič priključene naprave obstoječe naprave 

Skupaj SKUPAJ 
sonce voda veter Skupaj sonce voda veter Skupaj 

Vloge za izdajo SZP 

število vlog ("Gospodinjski 
odjem") 

71 1 0 72 7 2 0 9 81 

90 število vlog ("Ostali odjem 
na NN brez merjenja 
moči") 

7 0 0 7 1 1 0 2 9 

skupna priključna moč  
"Gospodinski odjem" (kVA) 

588,2 9,5 0 597,7 46,19 18 0 64,19 661,89 

740,9 skupna priključna moč 
"Ostali odjem na NN brez 
merjenja moči" (kVA) 

66 0 0 66 6 7 0 13 79 

Izdana SZP 

število vlog ("Gospodinski 
odjem") 

32 1 0 33 6 2 0 8 41 

44 število vlog ("Ostali odjem 
na NN brez merjenja 
moči") 

3 0 0 3 0 0 0 0 3 

skupna priključna moč  
"Gospodinski odjem" (kVA) 

254,44 9,5 0 263,94 41,27 18 0 59,27 323,21 

352,2 skupna priključna moč 
"Ostali odjem na NN brez 
merjenja moči" (kVA) 

29 0 0 29 0 0 0 0 29 

Priključeno 

število vlog ("Gospodinjski 
odjem") 

1 0 0 1 0 0 0 0 1 

1 število vlog ("Ostali odjem 
na NN brez merjenja 
moči") 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

skupna priključna moč  
"Gospodinski odjem" (kVA) 

7,2 0 0 7,2 0 0 0 0 7,2 

7,2 skupna priključna moč 
"Ostali odjem na NN brez 
merjenja moči" (kVA) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Poenostavitve 

• Menjava 1 kWh za 1 kWh  

 => ni potrebe po izdaji računov  

 => ni registracije dejavnosti prodaje el.energije in 

       ni plačevanja dodatnih prispevkov 

• Na objektu je samo en dvosmerni števec 

• Inštalacija proizvodne naprave v okviru priključne moči 

objekta  
• Poenostavljen administrativni postopek – vzdrževalno 

delo na stavbi 
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Težnja po samozadostnosti 
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Hvala za vašo pozornost! 

 

 
 

 

 
 

E-naslov: andreja.belavic-benedik@gov.si 
 


