Zapisnik
Javno posvetovanje glede predloga nacionalnih pragov
elektroenergijskih modulov
Datum: 20.1.2017
Udeleženci

Zapis pripravil

Čas: 10:00 – 12:00

Lokacija: ELES, Hajdrihova 2, dvorana C

Agencija za energijo: g. Škerbinek, SENG: g. Bojan Kastelan, SODO: g. Matjaž Miklavčič,
EIMV: g. Dejan Matvoz ,ELES: g. Jaka Žvab, g. Mitja Pšaker, g. Sebastjan Rupar, ga.
Dejana Kneževič
Knežević Dejana, Pšaker Mitja, Žvab Jaka

Dnevni red:
1. Uvod in namen javnega posveta
2. Prvotni predlog ELES-a in pregled posredovanih pripomb
3. Priprava novega predloga za javno obravnavo in utemeljitev
4. Uskladitev predloga pragov za Slovenijo s sosednjimi SOPO
5. Izmenjava mnenj
6. Nadaljnji koraki

1.

G. Žvab je pozdravil prisotne ter na kratko predstavil namen javnega posveta . Namen javnega posvetovanja je določiti meje
nacionalnih pragov med tipi elektroenergijskih modulov (PGM) tipa A, B, C, in D v skladu s 5. členom in 10.členom Uredbe
Komisije (EU) 2016/631.

2.

G. Žvab je predstavil prvotni predlog ELES-a (predstavljenega na prvem sestanku z deležniki na temo Uredbe o zahtevah za
priključitev proizvajalcev električne energije, dne 20.6.2016). Prisotni (SODO in SENG) so predstavili na kratko svoje
predloge kot odziv na osnutek ELES-ovega predloga. Vidik HSE na osnutek predloga je zvišanje meje med tipom A in B na
vrednost 1MW obrazloži g. Kastelan. Hkrati se tudi strinja, da z vidika elektro distribucij tak predlog verjetno ni najbolj
ugoden.

3.

G. Pšaker je predstavil merila in razloge za znižanje pragov med posameznimi tipi PGM glede določitve meja med
posameznimi tipi PGM:
- Obstoječe zahteve in zmogljivosti PGM podane v SONPO in SONDO
- Karakteristike nacionalnega portfelja proizvodnih enot in njenega razvoja (predviden nivo integracije OVE do leta
2050)
- Karakteristike prenosnega in distribucijskega sistema in njegov razvoj
- Zagotovitev:

sigurnosti obratovanja EES

vzpostavitve sistema po razpadu

nudenja sistemskih storitev za PGM manjših moči (slediti Evropskemu ciljnemu modelu trga z električno
energijo)
- Upoštevanje predloga SODO in HSE
Predstavljen je bil predlog nacionalnih pragov elektroenergijskih modulov za javno posvetovanje, ki upošteva v celoti predlog
SODO in deloma tudi skupine HSE. SODO izpostavi, da bodo ponovno podali predlog za spremembo minimalnega praga za
PGM tip D, saj je njihov predhodni predlog 25 MW po daljšem premisleku in ugotovitvah previsok. ELES ne vidi problema za
znižanje te meje, saj je bil ELES-ov prvotni predlog 10MW in je bil spremenjen glede na potrebe SODO.

4.

Uskladitev glede predloga meja nacionalnih pragov med tipi elektroenergijskih modulov tipa A, B, C in D za Slovenijo poteka
od decembra 2016 s sosednjimi SOPO.

5.

Vprašanje glede strožjih zahtev za priključitev, ki bi jih lahko predpisali DSO-ji ali TSO-ji, oz. katere zahteve veljajo, če so
obstoječe zahteve zapisane v SONPO in SONDO strožje glede na predpisane v Uredbi Komisiji (EU) 2016/631?
ELES (Sebastijan Rupar) meni, da načeloma ne.

"The network codes shall be developed for cross-border network issues and market integration issues and shall be without
prejudice to the Member States’ right to establish national network codes which do not affect c rossborder trade." Article 8,
Regulation 714.
Agencija za energijo bo pridobila nezavezujoče mnenje na CEER, oz. na Evropski komisiji in ga objavila na svoji spletni strani.
6.

Nadaljnji koraki
- Vse morebitne pripombe na pripravljene predloge je potrebno oddati do 06.02.2017.
- ELES pripravi utemeljitve za vključitev ali izključitev posredovanega mnenja vsakega deležnika
- Končni predlog pragov med PGM tipa A, B, C, in D potrdi Agencija za energijo
- Ostali predlogi neizčrpnih zahtev bo ELES posredoval v potrditev Agenciji za energijo v letu 2018
- Vse dodatne informacije glede EU uredb se nahajajo na spletnem portalu Agencije za energijo
https://www.agen-rs.si/posvetovanja-o-predlogih-odlocitev
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