Povabilo k sodelovanju v javnem posvetovanju
»Obračunavanje omrežnine za elektrooperaterja – pogledi
za novo regulativno obdobje«
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Maribor, 24. novembra 2017
Obračunavanje omrežnine uporabnikom omrežja ob svojem osnovnem namenu –
pridobivanju vira za pokrivanje upravičenih stroškov sistemskega operaterja
prenosnega in distribucijskega sistema (v nadaljevanju elektrooperater) spodbuja
uporabnike k učinkoviti uporabi elektroenergetskega sistema in lahko vpliva tudi na
samo delovanje trga. Naloga regulatorja je, da z določitvijo tarif zagotovi pravilno
ravnovesje med interesi vseh udeležencev na trgu tako, da upošteva enako
obravnavanje vseh uporabnikov sistema ob njegovem hkratnem razvoju.
Agencija s splošnim aktom predpiše metodologijo za določitev regulativnega okvira
in metodologijo za obračunavanje omrežnine, na podlagi katerih določi regulativni
okvir in oblikuje tarifne postavke omrežnine. Metodologiji je treba dovolj pogosto
preverjati z namenom ugotavljanja, ali na njuni podlagi določen regulativni okvir in
tarifne postavke omrežnine zagotavljajo učinkovito in pravično porazdelitev stroškov
uporabe omrežja ter hkrati uporabnikom omrežja pošiljajo ustrezne signale. Na
oblikovanje tarifnih postavk vplivajo spremembe, kot so povečanje lastne proizvodnje
električne energije pri samih končnih odjemalcih, večanje deleža proizvodnje iz
obnovljivih virov, vgrajevanje naprednih merilnih sistemov in s tem pridobivanje
ažurnih podatkov o porabi/proizvodnji električne energije pri uporabnikih,
fleksibilnost odjema električne energije, uporaba hranilnikov električne energije in
tudi spremembe, ki jih prinaša evropska zakonodaja na področju delovanja trga. Zato
se je agencija odločila, da prouči spremembe na trgu z električno energijo in preveri
potrebo po spremembi oziroma dopolnitvi veljavnih metodologij.
Namen posvetovalnega dokumenta je zagotoviti udeležencem trga z električno
energijo in tudi drugim zainteresiranim stranem aktivno sodelovanje pri oblikovanju
mnenj in stališč, ki bodo podlaga za oblikovanje novih rešitev pri pripravi nove
metodologije za obračunavanje omrežnine in drugih storitev elektrooperaterja.
Posvetovalni dokument bo pripomogel, da bo nova metodologija ob potrebnih
spremembah, ki jih narekuje prihajajoča evropska zakonodaja (predlog Evropske

komisije »Čista energija za vse Evropejce«1), oblikovana tudi na podlagi
konstruktivnih predlogov udeležencev slovenskega trga z električno energijo.
Glede na to, da končni cilj reguliranja služi javnemu interesu, je agencija prepričana,
da je za učinkovitejšo zasnovano metodologijo za obračunavanje omrežnine za
elektrooperaterja bistvenega pomena, da v posvetovalnem procesu aktivno
sodelujejo vsi, ki so neposredno ali posredno povezani s trgom z električno energijo
v Republiki Sloveniji. Zato je namen posvetovalnega dokumenta spodbuditi
uporabnike omrežja in ostale zainteresirane strani (institucije in posameznike), ki niso
neposredno vključeni v izvajanje dejavnosti, povezane s prenosom ali distribucijo
električne energije, da podajo svoja mnenja in stališča na zastavljena vprašanja in po
lastni presoji komentirajo tudi tiste dele dokumenta, kjer vprašanje ni zastavljeno.
Mnenja in odgovore k pripravljenemu dokumentu je treba poslati agenciji najpozneje
do vključno

20. decembra 2017,

v elektronski obliki na elektronski naslov: info@agen-rs.si
s pripisom: Posvetovalni dokument – Obračunavanje omrežnine za elektrooperaterja
– pogledi za novo regulativno obdobje.
Po poteku roka za pošiljanje mnenj in odgovorov bo agencija izvedla analizo prejetih
odgovorov. Po potrebi bo uporabnike prenosnega in distribucijskega sistema ter vse
druge zainteresirane, ki bodo odgovorili na ta dokument, povabila na razpravo o
vsebini odgovorov.

Prilogi:
- posvetovalni dokument »Regulativne spremembe za vzpostavitev nove vloge na
trgu Aktivni odjemalec«,
- predloga tabele z odgovori
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Evropska komisija, Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomskosocialnemu odboru, Odboru regij in Evropski investicijski banki; Čista energija za vse Evropejce Bruselj:
COM(2016)
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Dostopno
na:
http://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d2648a37-c626-11e6-a6db01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF (4. 10. 2017).

