
Predlog za javno obravnavo  – 14. 7. 2017 
 

PREDLOG 

   (EVA 2016-2430-0100) 

 

Za izvrševanje prvega odstavka 314. člena in prvega odstavka 315. člena Energetskega 

zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) izdaja vlada Republike Slovenije 

 

 

U R E D B O 

o spremembah in dopolnitvi Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih 

virov energije 

 

1. člen 

V Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 

97/15), se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Največja nazivna moč, ki je trenutno lahko oddana v omrežje preko merilnega mesta, na 

katerega notranjo inštalacijo stavbe je priključena naprava za samooskrbo, je 11 kVA.«. 

 

2. člen 

V 6. členu se številka 7 nadomesti s številko 15 in številka 3 s številko 5. 

 

 

3. člen 

Prvi stavek prvega odstavka 7. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Distribucijski operater pošlje letno poročilo o izvajanju ukrepa samooskrbe, za obdobje od 

1. 1. do 31. 12. preteklega koledarskega leta, do 31. januarja in polletno poročilo, za obdobje 

od 1. 1. do 30. 6. za tekoče koledarsko leto, do 31. julija ministrstvu, pristojnemu za energijo 

in Agenciji za energijo.«. 
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4. člen 

Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi: 

 

»9.a člen 

(Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije) 

Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo uskladi akt, v katerem so 

določena  obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije, v roku 4 mesecev 

od sprejema uredbe.«. 

 

5. člen 

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

Št. 007-407/2016 

Ljubljana, dne 7. julija 2017 

EVA 2016-2430-0100 

 

 Vlada Republike Slovenije 

             dr. Miro Cerar 

                                             predsednik 
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OBRAZLOŽITEV  
 
I. UVOD  
 
1. Pravna podlaga  
 
Energetski zakon (EZ-1) (Ur. l. RS, št. 17/14, 81/15) v 314. in 315. členu določa, da mora država 
spodbujati rabo obnovljivih virov energije z namenom povečanja količine in deleža obnovljivih virov. Na 
podlagi teh členov je Vlada RS decembra 2015 sprejela Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz 
obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 97/15) (v nadaljevanju: uredba), ki se je pričela izvajati 15. 
januarja 2016. 
 
Predlog prenovljene Direktive o spodbujanju OVE, ki je trenutno v fazi usklajevanja določil med 
državami članicami in Evropsko komisijo določa, da bo delež OVE v končni rabi energije do leta 2030 
na ravni EU znašal 27 %. Slovenija mora že do leta 2020 doseči 25 % delež OVE v končni rabi 
energije, kar bo glede na trenutno stanje zelo težko. 
 
Prav tako celoten t.i. Zimski paket, katerega je objavila Evropska komisija decembra 2016, daje velik 
poudarek na aktivnega odjemalca, uvaja se nov pojem »renewable self-consumer«, to je odjemalec, 
kateremu mora biti omogočena proizvodnja električne energije za lastno rabo, shranjevanje ali prodaja 
energije v javno omrežje, pri čemer je naprava za proizvodnjo električne energije nameščena v lastnih 
prostorih, ki pa je lahko tudi večstanovanjski blok, poslovni prostor, ali pa znotraj zaprtega 
distribucijskega sistema. 
 
Zaradi teh razlogov se sprejema tudi sprememba obstoječe Uredbe o samooskrbi z električno energijo 
iz OVE. Bistveni spremembi sta povečanje letne dovoljene moči priključitve naprav za samooskrbo in 
sicer iz 10 MVA na 20 MVA. Zaradi boljše samooskrbe in lažjega nadzora, pa se ukinja definicija moči 
naprave in uvaja merjenje maksimalne trenutno oddane moči preko merilnega mesta, ki ostaja enaka 
kot je bila prej določena moč naprave za samooskrbo – 11 kVA.  
 
Predlagane spremembe bodo prispevale k izpolnitvi cilja Slovenije – 25 % OVE v končni rabi energije 
do zaključka leta 2020. 
 
 
2. Rok za izdajo predpisa, ki ga je določil zakon  
 
Ni predpisanega roka. 
  
 
3. Splošna obrazložitev  
 
Slovenija mora do leta 2020 doseči najmanj 25 % delež obnovljivih virov energije v končni bruto porabi 
energije. Predpisani delež bo v skladu z Akcijskim načrtom za obnovljive vire energije dosežen v 
sektorju električne energije, ko bo v končni porabi električne energije delež  električne energije iz 
obnovljivih virov 39,4 %. Glede na zadnje uradne podatke za leto 2015, je delež obnovljivih virov 
energije v končni bruto porabi energije 21,9 %, v sektorju električne energije pa 32,8 %. Glede na 
dejstvo, da smo v letu 2012 dosegli 20,8 % in čez tri leta, v letu 2015 samo 21,9 %, to je 1,1 % porast, 
je velika verjetnost, da Slovenija ne bo dosegla 25 % deleža v nadaljnjih treh letih, saj bi potrebovali 
prirast v višini 3,1 %. Zato je toliko bolj pomembna sprostitev/povečanje omejitve letne kvote moči in 
pozitivno zakonodajno okolje za investitorje naprav za samooskrbo, saj Slovenija s tem sledi razvoju in 
trendom spreminjanja elektroenergetskega sistema (prenova Direktive o spodbujanju OVE) in se 
hitreje približuje cilju glede deleža OVE do konca leta 2020. 
 
Ukrep samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov energije (v nadaljevanju OVE), ki se je 
pričel izvajati 15. januarja 2016 je zelo dobro sprejet med gospodinjstvi. V letu 2016 je bilo priključenih 
135 naprav v skupni moči 1,1 MVA, izdanih soglasij za priključitev pa je bilo celo za 2,57 MVA, kljub 
temu, da so se v prvi polovici leta pojavljala mnoga vprašanja, tako s strani elektro distribucijskih 
podjetij kot tudi s strani dobaviteljev električne energije, pojavljalo pa se je tudi nezaupanje ljudi v 
ukrep (obstajala je bojazen o ukinitvi ukrepa). 
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Konec leta 2016 in tekom 2017 so k boljši prepoznavnosti ukrepa pripomogli tudi nekateri trgovci 
električne energije, ki s svojimi projekti/storitvami spodbujajo ukrep (omogočajo ugodne kredite za 
postavitev naprav za samooskrbo ter tudi izvedejo inštalacijo na ključ). Prav tako je v letu 2017 
mogoče pridobiti enkratno nepovratno subvencijo pri Eko skladu (Javni poziv 49SUB-SOOB17 
Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo, objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 18/17) in sicer v višini 180 €/ kVA oziroma največ 20 % vrednosti investicije. 
Nepovratna subvencija se dodeli do maksimalno 11 kVA moči naprave, na razpolago pa je 3 mio € 
sredstev. 
 
S povečevanjem deleža energije, pridobljene iz OVE, se zmanjšuje tudi uvozna odvisnost pri oskrbi z 
energijo, ukrep pa vpliva tudi na učinkovitejšo rabo energije, na varovanje okolja, predvsem pa na 
zmanjševanje emisij in posledično se povečuje ozaveščenost ljudi o trajnostnem razvoju naše države.  
 
Možnost vlaganja posameznikov v naprave za samooskrbo ima več multiplikativnih učinkov: poleg 
tega, da posamezniki z vlaganjem lastnih sredstev pripomorejo pri doseganja cilja Slovenije, se 
posledično tudi: 

 zmanjšuje strošek posameznika pri plačevanju računa za potrebno energijo za delovanje 
gospodinjstva/MPO; 

 veča stopnja samozadostnosti oziroma samooskrbe s potrebno energijo na nivoju 
posameznika in posledično na nivoju lokalne skupnosti, občine, države; 

 zmanjšuje količina izpustov CO2 in prispeva pri ohranjanju okolja;  

 odpirajo nova delovna mesta;  

 spodbuja slovenska industrija in razvoja: v Sloveniji imamo proizvajalce sestavnih delov 
naprav za samooskrbo, katerim se bo tako povečala možnost za trženje svojih proizvodov na 
domačem trg. Prav tako imamo tudi potrebno znanje za razvoj ne le naprav za samooskrbo 
temveč celostnega sistema delovanja elektroenergetskega sistema (hranilniki električne 
energije, pametna omrežja, zaščitni elementi, itd);  

 zmanjšuje obremenitev predvsem distribucijskega omrežja in posledično zmanjševanje izgub 
pri prenosu električne energije (povprečno so izgube na distribucijskem omrežju v višini 5 %, 
kar ni zanemarljivo). Z zmanjšanjem prenosa električne energije, ki ni pridobljena iz obnovljivih 
virov, po energetskem omrežju, se posledično tudi vrši dekarbonizacija omrežja; 

 proste kapacitete javnega omrežja se zaradi razbremenitve lahko uporabijo za druge namene; 

 s pobranim DDV od prodaje naprav večajo prihodki državnega proračuna. 
 
Zaradi vseh teh razlogov se sprejema sprememba obstoječe Uredbe o samooskrbi z električno 
energijo iz OVE. Bistveni spremembi sta povečanje letne dovoljene moči priključitve naprav za 
samooskrbo in sicer iz 10 MVA na 20 MVA. Zaradi bolj učinkovite samooskrbe in tudi lažjega nadzora, 
se ukinja definicija moči naprave in uvaja drugačen, boljši način merjenja moči oddane preko 
merilnega mesta v javno omrežje. Bistvo samooskrbe je, da je proizvedena energija porabljena na 
kraju samem in da se z viški ne obremenjuje javnega omrežja. Zato je na podlagi dosedanje prakse 
uvajanja ukrepa in v skladu z usmeritvami predlogov novih direktiv, t.i. vrednost nazivne moči naprave 
prevedena na maksimalno trenutno moč, ki je lahko oddana v omrežje in je izmerjena na merilnem 
mestu, na katerega je priključena naprava za samooskrbo. Velikost moči ostaja nespremenjena in 
sicer 11 kVA. Tako majhne moči nimajo nobenega vpliva na stabilnost delovanja javnega omrežja. 
Lahko pa pride do težav pri res specifičnih primerih, ki pa so glede na robustnost javnega omrežja 
redki. 
 
Obnovljivi viri energije imajo vedno večjo vlogo pri zadovoljevanju potreb človeštva po električni 
energiji, saj so okolju prijazni, ne obremenjujejo okolja z emisijami prašnih delcev niti s CO2 in so 
neomejen vir energije. Energija sonca in vetra je dostopna praktično vsakemu državljanu. Razvoj 
energetike v svetu in Evropski uniji gre vedno bolj v smer razpršenih virov električne energije, 
samooskrbe z električno energijo in posledično razvojem pametnih omrežij, kar je podprla tudi 
Evropska komisija s svojim dokumentom »Najboljše prakse na področju samooskrbe z obnovljivimi viri 
energije«, izdanim julija 2015  
(http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_autre_document_travail_service_part1_v6.pdf).  

 
Do sedaj pasivni mali porabniki bodo postali aktivni udeleženci v svetu energetike, kar pomeni, da se 
bodo ali samooskrbovati z električno energijo ali jo proizvajali in prodajali na tržišču. V angleškem 
jezikovnem področju se že uporablja nov izraz t. i. prosumer = producer + comsumer.  

http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_autre_document_travail_service_part1_v6.pdf
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Predlog nove Direktive o spodbujanju rabe OVE pa definira nov termin »renewable self-consumer«, 
ki je aktivni odjemalec, kateremu mora biti omogočena proizvodnja, shranjevanje energije kot tudi 
prodaja viškov energjie, katero je proizvedel znotraj svojega objekta, vključno z večstanovanjskimi 
stavbami ali zaprtega distribucijskega sistema. 

 
4. Predstavitev presoje posledic na posamezna področja  
 
Samooskrba z električno energijo iz OVE, bo imela naslednje pozitivne posledice: 

 z letno inštalacijo 20 MVA(MW) naprav za samooskrbo z električno energijo bomo letno 
prihranili 7,1 kt CO2 v primerjavi s pridobljeno količino energije iz fosilnih goriv (premog) in 
pridobili 21 GWh čiste električne energije, kar nanese ob zaključku leta 2020 novih 80 MW moči 
iz OVE => 84 GWh čiste energije => zmanjšani izpusti za 28,4 kt CO2, 

 posameznikom, večinoma gospodinjstvom, ki bodo investirali v napravo in s tem pripomogli k 
trajnostnemu razvoju države, se bo znižal račun za električno energijo; 

 pravne osebe oziroma samostojni podjetniki posamezniki bodo zaradi lastne proizvedene 
električne energije bolj konkurenčni, saj bodo imeli nižje stroške poslovanja (zmanjšanje višine 
računa za električno energijo), njihova proizvodnja in izdelki pa bodo okoljsko sprejemljivejši, saj 
bo za njihovo izdelavo uporabljena energija iz obnovljivih virov; 

 gospodarska panoga proizvajalcev sestavnih delov za naprave za samooskrbo in monterjev 
naprav bo ponovno oživela, odprla se bodo nova delovna mesta; 

 zmanjšanje odvisnosti države od uvoza električne energije; 

 zaradi manjših pretokov energije od oddaljenega vira do porabnika se zmanjšujejo izgube pri 
prenosu energije, ki niso zanemarljive (okoli 5 %). 

 znesek, ki bi bil potreben za izgradnjo 20 MVA moči elektrarn s pomočjo podporne sheme, bi bil 
neprimerno večji, kot bo izguba pri omrežnini. Če bi shema podpor danes delovala, bi bila 
obratovalna podpora približno 0,09 €/kWh. Torej bi za postavitev 20 MVA sončnih elektrarn, ki bi 
proizvedle približno 21 GWh energije, potrebovali 1.850.000 EUR/leto, ter zavezo plačevanja te 
subvencije za 15 let!). Zato je ta ukrep bistveno manj obremenjujoč za državni proračun, hkrati 
pa pozitivno vpliva na ozaveščenost posameznika in spodbuja k vlaganju v obnovljive vire 
energije. Seveda to ne pomeni, da bi lahko podporno shemo nadomestili s tem ukrepom, saj gre 
tu za dva popolnoma različna velikostna razreda elektrarn in različne namene; 

 država se tem ukrepom pridružuje ostalim državam članicam EU, ki spodbujajo samooskrbo z 
električno energijo iz OVE in sledi usmeritvam evropske energetske politike. 

 
Zaradi samooskrbe in posledično manj prodane električne energije pa bo:  

 prihodek sistemskega in distribucijskega operaterja nižji za del omrežnine, ki se obračuna na 
energijo, saj jo bodo lastniki naprav za samooskrbo sami proizvedli in tudi porabili. To v primeru 
inštalacije 20 MVA / leto moči znaša približno 800.000 EUR, kar je 0,13 % vsote celotne 
pobrane omrežnine! Izguba te omrežnine je bistveno manjša od izgub, ki nastanejo zaradi 
prenosa energije po omrežju.  

 
Agencija za energijo lahko spremeni regulativni okvir zaradi spremembe v obsegu uporabe sistema, 
če so nastale letne spremembe količinske porabe električne energije glede na načrtovano porabo v 
obsegu, ki ima za posledico več kot 10-odstotno spremembo načrtovane omrežnine za prenosni 
sistem ali omrežnine za distribucijski sistem posameznega leta regulativnega obdobja. Glede na 
dejstvo, da znaša izguba omrežnine zaradi predvidene samooskrbe 0,13 % celotne vsote pobrane 
omrežnine in da se zaradi vedno večjih potreb po električni energiji  (elektrifikacija prometa, vedno 
večje število različnih in novih naprav, ki za svoje delovanje potrebujejo električno energijo, 
spodbujanje vgradnje toplotnih črpalk in s tem nadomeščanje fosilnih goriv z obnovljivimi viri, ponovna 
rast gospodarstva) predvideva povečanje končne rabe električne energije do leta 2030 (vir: 
Dolgoročne energetske bilance Slovenije do leta 2030 in strokovne podlage za določanje nacionalnih 
energetskih ciljev, MzI, marec 2014), vsaj za naslednjih 10 let ni potrebe po obremenjevanju drugih 
uporabnikov z zviševanjem omrežnine. 
 
 
5. Izjava o skladnosti predloga predpisa s pravnimi akti EU in korelacijska tabela  
 
Pri predmetnem predpisu ne gre za prenos direktive, zato izjava o skladnosti in korelacijska tabela 
nista priloženi.  
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II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV  
 
 
V predlogu uredbe so napisane naslednje spremembe: 
 
1. Moč naprave se spremeni na trenutno največjo moč, ki je lahko oddana preko merilnega mesta v 

javno omrežje. Višina ostaja nespremenjena in sicer je še vedno 11 kVA. 
 
Omejitev moči naprave za samooskrbo na 11 kVA je zaradi večanja števila naprav v gospodinjstvih, ki 
za svoje delovanje potrebujejo električno energijo, in vedno večji potrebi po električni energiji prenizka. 
Uporaba toplotne črpalke in električnega avtomobila zahteva bistveno več energije. Ker pa ne želimo 
obremenjevati javnega omrežja, saj je konec koncev samooskrba namenjena porabi proizvedene 
energije na kraju samem, smo določili maksimalno trenutno moč, ki je lahko oddana preko merilnega 
mesta v javno omrežje, ki se ne spreminja od do sedaj določene moči naprave za samooskrbo in je še 
vedno 11 kVA. Z večanjem števila naprav za samooskrbo in uvajanjem hranilnikov, pa se bo ta meja 
dovoljene moči posredovane v omrežje še nižala, saj bo posameznik oziroma MPO energijo, katero bo 
sam pridelal, lahko shranjeval pri sebi, brez da bi jo oddajal v omrežje. Cene hranilnikov električne 
energije se praktično razpolovijo na vsake 3 leta, zato bo že v bližnji prihodnosti nakup hranilnika 
električne energije poleg naprave za samooskrbo popolnoma normalen. Mnoge države članice dajejo 
tudi že spodbude za nakup hranilnikov. 
 
 
2. Poveča se letna omejitev moči vseh novih naprav za samooskrbo v koledarskem letu in sicer iz 10 

kVA (7 kVA za gospodinjstva in 3 kVA za MPO) na 20 kVA (15 kVA za gospodinjstva + 5 kVA za 
MPO). 

 
Za doseganje ciljev države do leta 2020 bomo morali uvesti še marsikateri ukrep, zato je podvojitev 
letne kvote moči priključenih naprav eden od prvih korakov. Praktično vse države članice, ki imajo 
uveden podoben ukrep samooskrbe, kot ga ima Slovenija, nimajo letnih omejitev (tabela na zadnji 
strani gradiva). 
 
 
3. Popravi se navedba glede polletnega poročanja SODO. Skladno s predlogom SODO ne bo 

podajal dve polletni poročili, temveč polletno in letno poročilo, katerega bo posredoval tako 
ministrstvu pristojnem za energijo kot tudi na Agencijo za energijo. 

 
Za lažjo predstavo glede priključenih naprav se določa, da SODO izstavi ob polovici tekočega leta 
polletno poročilo (za obdobje od 1.1. do 30.6. tekočega leta) in po zaključku koledarskega leta letno 
poročilo (za obdobje od 1.1. do 31.12. tekočega leta). 
 
 
4. SODO ima trenutno v pripravi Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne 

energije, ki bodo morala upoštevati določila te uredbe. 
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5. PODATKI IZ DRUGIH DRŽAV ČLANIC EU 

 

Shema neto merjenja: 

DČ Zahteve za vstop v 

shemo 

Obdobje 

netiranja/ 

odčitavanja 

Obračunavanje energije 

(kompenzacija) 

Omejitev moči 

Belgija  OVE sistemi <10 kVA (5 
kVA in Brussels)  

~ +/-12 kWp 

Letno  Kompenzacija za vse PV sisteme 
za vse kategorije lastnikov. 

Viški se ne plačujejo. 

Ni letne 
omejitve 

Ciper  Gospodinjstva in 
občinske stavbe, PV 
sistemi < 3 kW 

Letno Tržna cena 

Podpora 900 €/kW za ranljive 
porabnike 

 

10 MW na leto 

Danska  Nekomercialni OVE 
sistemi < 6 kW 

Urno  Tržna cena 

Brez davkov in brez prispevka za 
omrežje 

Ni letne 
omejitve 

Grčija PV sistemi < 20 kW Letno Tržna cena Ni letne 
omejitve 

Italija Ove sistemi:  

< 200kW (po 
31/12/2007) 

<500kW (po 1/01/2015) 

Letno “Net-billing” sistem: 
obračunavanje temelji na ceni 
energije v določenem času  

Plačuje se letni pavšal za omrežje 
(15€ za<3kW; 30€ za 3-20kW; 45€ 
za >20kW) 

Viški se prenašajo v naslednje 
obdobje. 

Ni letne 
omejitve 

Madžarska Gospodinjstva in 
podjetja 

OVE sistemi < 50 kW 
oziroma omejitev na 
priključku <3 x 63A (43 
kW) 

V dogovoru 
z DO 
(mesečno, 
pol-letno ali 
letno) 

Tržna cena, ki je brez vseh 
prispevkov. Tri možnosti: 

- Poraba>proizvodnje: plača se 
manko energije 

- poraba=proizvodnji: plača se 
fiksen znesek za omrežje in moč 

- poraba<proizvodnje: plača se 
fiksen znesek za omrežje in moč, 
višek energije je plačan. 

Ni letne 
omejitve 

Latvija  OVE sistemi za 
gospodinjstva <11 kW, 
na NN < 400 V in 
omejitvi toka < 16 A na 
priključku 

Letno Tržna cena Ni letne 
omejitve 



8 

 

Nizozemska Omejitev toka na 
priključku <3 x 80 A 

(< 55 kW) 

Letno Tržna cena 

Plačuje se samo davek na neto 
energijo in pavšal za uporabo 
omrežja 

Ni letne 
omejitve 

Poljska OVE sistemi < 40 kW Pol-letno < 10 kW: prejmejo FiT za 15 let: 

- € 0.18 / kWh za naprave < 3 kW 

- € 0.11 / kWh za naprave <10 kW  

 

> 10 kW in < 40 kW: 100% 
povprečne tržne cene energije v 
predhodnem četrtletju 

300 MW za 
naprave < 3kW;  

500 MW za 
naprave <10 
kW 

Švedska 

 

Ove sistemi moči do 69 
kW (<100A)  

Letno Zmanjšanje prispevkov:  

0,60 SEK (~6 €cent) / kWh za OVE 
prispevek pod pogojem, da je vsaj 
enaka količina energije kupljena 
iz omrežja. To zmanjšanje 
prispevka je omejeno na 30 
MWh/leto oddanih v omrežje. 

Do 30 MWh ali 
18.000 SEK / 
leto 

 

 

 

 


