Razpršeni viri v RS in njihov vpliv na
delovanje različnih deležnikov v
okviru Borzena
Borut Žnidarič

Vodja službe za okoljske mehanizme

.

Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o

Portorož, 12. april 2022

PODPORNA SHEMA - KLJUČNA DEJSTVA 2009 - 2021

PODPORNA SHEMA – PROIZVODNJA 2021

Napovedovanje proizvodnje razpršenih virov v SLO
• DELFI - Spletna aplikacija
• Kratkoročno in dolgoročno napovedovanje proizvodnje enot OVE in SPTE
• Hierarhično vzpostavljeni modeli napovedovanja proizvodnje do ravni posamezne
enote
• Napredne analitične funkcionalnosti
• Vloga napovedovanja se povečuje

SAMOOSKRBA
• Obstoječi sistem (novi vstopi do 31.12.2023
skladno z ZSROVE)
• Nov system (v vzpostavljanju, uredba
sprejeta…)
• Subvencije -> v prihodnje tudi kombinacija
ELEKTRARNA + BATERIJA
• V letu 2021 priklopljenih 5.810 naprav
(vključene 4 HE); povprečna moč 15,94 kW
• Skupaj 14.414 naprav – skupne nazivne moči
skoraj 200 MW
• Uredba nalaga operaterju trgu izračun ocene
proizvodnje naprav samooskrbi
• Vir podatkov: SODO
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Subvencije EKOSKLAD: EV in samooskrba

Vir: EKOSKLAD – prikaz
ATLAS TRAJNOSTNE
ENERGIJA – Borzen,
d.o.o.

SAMOOSKRBA – metodologija in izračun ocene
proizvodnje
• METODOLOGIJA: ovrednotenje in določitev obratovalnih ur za vsako posamezno tehnologijo (SE, VE, HE) ter
za pet različnih geografskih območij. Osnova so torej obratovalne ure enot iz podporne sheme, ki so najbližje
referenci mikro naprav.
• OCENA PROIZVODNJE naprav za samooskrbo se pripravi na način, da se izračuna proizvodnjo vsake naprave
posebej. Kot izhaja iz opisane metodologije, je potrebno na ravni posamezne naprave upoštevati vrsto elektrarne,
njeno priključno moč, elektrooperaterja ter datum priključitve. Na podlagi teh podatkov se izbere ustrezne
referenčne mesečne obratovalne ure, ki se jih pomnoži s priključno močjo, in sicer za obdobje od priklopa dalje.
Na ta način dobimo oceno proizvodnje na ravni vsake enote posebej.
Proizvodnja (v kWh)

Elektro-operater
Sonce

Voda

Veter

Skupaj

ELEKTRO CELJE, d.d.

36.863.159

291.806

3.150

37.158.116

ELEKTRO GORENJSKA, d.d.

11.945.696

97.376

23.520

12.066.592

ELEKTRO LJUBLJANA, d.d.

41.722.598

364.026

31.500

42.118.124

ELEKTRO MARIBOR, d.d.

49.412.407

33.399

0

49.445.806

ELEKTRO PRIMORSKA, d.d.

10.645.169

119.077

0

10.764.246

Skupaj

150.589.029

905.685

58.170

151.552.883

Proizvodni viri: SLOVENIJA - NEMČIJA
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Viri:destatis; Agencija za energijo RS;

VPLIV RAZPRŠENOSTI na TRG in DELEŽNIKE
• S povečevanjem OVE razpršenih virov in decentralizacije teh virov prihaja do
spremembe načina oskrbe (nihanja v proizvodnji pod vplivom eksternih
dejavnikov)
• Več elektrike iz OVE v sistemu -> večja potreba po fleksibilnosti (čedalje večji
poudarek tudi na ODJEMU – dodatna priložnost za podjetja in posameznike)
• NEGATIVNE CEN
• POMEN NAPOVEDOVANJA (PROIZVODNJA in ODJEM) se povečuje
• IZRAVNAVA SISTEMA – večje potrebe zaradi razpršenosti/potencialno večji
stroški
• POVEZOVANJE SEKTORJEV – kako velike odjemalce/proizvajalce
vzpodbuditi?!
• UKRAJINSKI KONFLIKT - vloga zemeljskega plina kot “prehodnega goriva”?!

VPLIV razpršenih virov na ceno elektrike in ocena tržne vrednosti elektrike iz
podporne sheme
• VPLIV NA CENO: V SLO relativno majhen
prirast razpršenih virov -> vpliv na ceno EE
zanemarljiv (vpliv na ceno posredno preko
drugih trgov).
• OCENA TRŽNE VREDNOSTI ELEKTRIKE
IZ PODPORNE SHEME: Ocena izhaja iz
urnega profila proizvodnje posamezne
tehnologije. Ker center za podpore ne
razpolaga z urnimi meritvami za vse enote, je
v oceno zajet le del enot, kjer so podatki v
celoti na razpolago za omenjeno obdobje
• Dejanska proizvedena količina v posamezni uri se zmnoži z urno ceno
slovenske borze elektrike BSP.
• Letna vsota se nato deli z vsoto proizvedene elektrike v obdobju. Tako
dobimo ocenjene (tehtane) vrednosti v EUR/MWh, ki so prikazane v
spodnji tabeli.

UGOTOVITVENA MATRIKA RAZPRŠENIH VIROV
VKLJUČEVANJE RAZPRŠENIH VIROV
V OMREŽJE
OJAČITEV OMREŽJA
NOVE
TEHNOLOGIJE
(vodik, v2g)

MEDSEKTORSKO
SODELOVANJE

SISTEMSKE
STORITVE
FLEKSIBILNOST

Prenos CEP paketa (Clean Energy package) v SLO zakonodajo izveden -> (ZSROVE,
ZOEE, ZURE)

Nekatere od naloge Borzena v okviru nov sprejete zakonodaje:
• SPODBUJANJE OVE VIROV veza ZSROVE, ZURE
• Vzpostavitev modela NEODVISNEGA AGREGATORJA veza
ZOEE
• Ureditev PRAVIL PTE (Pravila za delovanje trga z elektriko) – z
vidika novih udeležencev in novih vlog na trgu (skupnosti,
aktivni odjemalci, merilna točka, dinamični tarife,
agregatorji)

MODEL NEODVISNEGA AGREGATORJA
• Usklajevanje modela neodvisnega agregatorja
• NEODVISI AGREGATOR – udeleženec na trgu, ki opravlja dejavnost
agregiranja in ni povezan z dobaviteljem odjemalca

• Stranka po ločeni pogodbi upravlja s svojo porabo in proizvodnjo, ter tako
zmanjšuje oz. povečuje svoj odjem oz. proizvodnjo. To razliko potem NA trži
kot sistemsko storitev
• Osnovne določbe urejene s Pravili za delovanje trga z elektriko / vključenost
NA v bilančno shemo
• 2 glavna izziva: kako opredeliti količino spremembe in razmerje med NA in
dobaviteljem
• tu se da zajeti tudi priložnost za podjetja in posameznike s svojimi viri:
zmanjšanje tveganja cene in količine, potencialno rezanje konic, sodelovanje
na trgih (npr. preko agregatorja) …

