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MEDNARODNE IZKUŠNJE

• Neposredna primerjava med državami ni možna
• Različno število elektrooperaterjev (npr. število in velikost distribucijskih 

operaterjev)
• Ponekod omrežnino določi NRA, ponekod samo okvir za omrežnino 
• Ponekod  stroški za izgube električne energije in stroški sistemskih storitev niso 

neposredno vključeni v omrežnino
• Različna obravnava različnih skupin končnih uporabnikov
• Navzkrižni učinki omrežnin in drugih dajatev ne dajejo jasnih signalov 

uporabnikom



 

STROŠKI SISTEMA ZA UPORABNIKA
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ELES SODO

Proizvodnja
Trgovci Uporabniki

REGULIRANA 
DEJAVNOST

NEREGULIRANA 
DEJAVNOST

Omrežnina  
Prispevki in ostale 

dajatve 
Trošarina 

Energija
Obračunana storitev 



 

NEPN

4200 mio €

Cilji NEPN do 2030:

• 1.650 MW fotovoltaičnih elektrarn
• 150 MW vetrnih elektrarn
• 117.371      toplotnih črpalk
• 200.000       električnih vozil
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VPLIV OBLIKOVANJA TARIF ZA ELEKTRIČNO OMREŽJE NA UVAJANJE 
NOVIH TEHNOLOGIJ IN ZDRUŽEVANJE ODJEMALCEV

Omrežnina za konično 
obremenitev (€/kWh) 

+ Fiksna omrežnina 
(€/odjemalca)

Omrežnina za 
priključno moč 
ali obračunsko 

moč (€/kW)

Omrežnina za 
energijo (€/kWh)

Nenadzorovana in 
občasna 
samoproizvodnja iz 
OVE

SK=IK SK>IK SK<IK

Kontrolirane 
obremenitve 
(BHEE, EV, TČ)

SK=IK SK<IK SK>IK

Združevanje 
odjemalcev v eno 
samo priključno 
točko

SK=IK SK<IK SK=IK
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DELITEV UPORABNIKOV – PRIMER ŠPANIJE

• mali potrošnik pod 10kW izbira med  vstopom na prosti trg ali izberejo pogodbo z 
referenčnimi pogoji (PVPC potrošnik) 

• Na prostem  trgu lahko pogodbe vključujejo:
• fiksna cena  za vse  ure v letu,
• različne  cene za  urne bloke,
• dinamične cene za vsako uro  v dnevu, 
• ceno nič  za nekaj ur  ali dni v tednu

Izpostavljeni spremenljivosti trga

• Od približno 29 milijonov uporabnikov v Španiji je bil v deležu 38% obračuna omrežnina z 
dinamično ceno, spremenljivo s časom.
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SLOVENSKI RAČUN
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UPORABNIK NA REGULIRANEM TRGU (PVPC)
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ŠPANSKI RAČUN 
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ŠPANSKI RAČUN 
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ŠPANSKI RAČUN – TIP PONUDBE Z DINAMIČNO CENO 
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ŠTUDIJA 

Prenova metodologije obračunavanja omrežnine in tarifnega sistema 
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