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sistemski operater prenosnega elektroenergetskega

Hajdrihova ulica 2
looo Ljubliana

Zadeva:

Odobritev Predloga spremembe nacionalnega ptaga za
elektroenerg ijske module tipa B

je 5. 1. 202? po elektronski poiti
ELES, d.o.o., slstemski operater prenosnega

Agencija za energijo (v nadaljevanju agencija)

prejela dopis druibe

elektroenergetskega omreija, Hajdrlhova ulica 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju
sistemski operater), s katerim je bil agenciji v odobrltev posredovan Predlog
spremembe nacionalnega praga spodnje zmogljivosti za elektroenerg ijske module
tipa B (v nadaljevanju predlog) v skladu s 5. flenom Uredbe Komisije (EU)
2016/631 z dne !4. aprila 2016 o vzpostavitvi kodeksa omreZja za zahteve za
prikljuditev proizvajalcev elektridne energije na omreije (UL L 5t. tl2 z dne 27.
aprila 2016, v nadaljevanju uredba).

Na podlagi tretjega odstavka 5. dlena uredbe predlog pragov zmogljivosti za
ele ktroenergetske module tipa B, C in D odobri zadevni regulativni organ ali po
potrebi drZava dlanica. Pri oblikovanju predloga se sistemski operater uskladi s
sosednjimi sistemskiml operaterji prenosnih omreiij in sistemskimi operaterji
distribucijskih omreZij ter uvede javno posvetovanje v skladu z 10. dlenom uredbe.
Skladno s prvim odstavkom 10. dlena uredbe zadevni sistemski operaterji in
zadevni sistemski operaterji prenosnih omreZij izvedejo posvetovanje z deleZniki,
vkljutno s pristojnimi organi posamezne drZave tlanice, o predloglh za pragove v
skladu s tretjim odstavkom 5. dlena uredbe. Pred predlo)itvijo osnutka predloga
za pragove sistemski operaterji ustrezno upoitevajo mnenja deleinikov, podana v
okviru opravljenih posvetovanj. Spremembo pragov lahko sistemski operater poda
Sele tri leta po prejinjem predlogu.
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Prvi predlog pragov zmogljivosti elektroenerg ijskih modulov tipa B, C in D je
sistemski operater podal agenciji 1. 3. 2018. Agencija je z dopisom 5t. 1212/2Ot8-O9/263 z dne 10. 10. 2018 sistemskega operaterja obvestila, da soglaia s
predlogom in naloZlla obema elektrooperaterjema, da najkasneje do 27. 4. 2OL9
uskladita svoja sistemska obratovalna navodila za prenosni in distribucijski sistem.
Predlog sprememb nacionalnega praga spodnje zmogljlvosti za elektroenergijske
module se nanaia na spremembo spodnje zmogljivosti za elektroenergijske
module tipa B, v preostalem delu pa omejitev praga zmogljivosti elektroenerg ijskih
modulov ostaja nespremenjena. Sistemski operater se je o predlogu sprememb
spodnje zmogljivosti za elektroenergijske module tipa B posvetoval s sistemskimi
operaterji sosednjih drZav in med 12. LO.2O2t in 14. 11. 2021 izvedel javno
posvetovanje, o katerem je predhodno obvestil agencijo. V javno obravnavo je bil
podan naslednji predlog razdelitve pragov, s katerim se spodnja meja zmogljivosti
elektroenerg ijskih modulov z 10 kW zviSa na 150 kW:
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Na predlog s strani zainteresirane javnosti ni bilo prejetih nobenih prlpomb, zato
je sistemski operater navedeni predlog posredoval agenciji v odobritev.
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Agencija se strinja z vsebino predloga pragov zmogljivosti za elektroenergijske
module B, C in D, ki jih je podal sistemski operater. Agencija ugotavlja tudi, da je
od prvega predloga odobritve pragov zmogljivosti za elektroenergijske module B,
c in D minilo ved kot trl leta, s iimer je izpolnjena tudi zahteva iz tretjega odstavka
5. ilena uredbe.
Odobrena vsebina predloga pragov neposredno vpliva na vsebino sistemskih
obratovalnih navodil (v nadaljevanju SONPO), ki jih izdaja sistemski operater in
vsebino sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem (v nadaljevanju
SONDSEE), ki jih izdaja distribucijski operater. zato je treba zagotoviti, da se bodo
vsebine odobrenega predloga pragov ustrezno upoitevale in prenesle tudi v
SONPO in SONDSEE. Sistemski operater In distribucijski operater, druZba SODO
sistemski operater d istribucijskega omreija z elektridno energijo, d.o.o.,
Minafikova ulica 5,2000 Maribor, morata uskladiti svoja sistemska obratovalna

navodila za prenosni in distribucijski sistem elektridne energije z odobrenimi
pragovi najvedje zmogljivosti za elektroenerg ijske module tipa B, C in D najkasneje
v Sestih mesecih od vroditve tega dopisa.
Lep pozdrav.
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V vednost prejme:
- SODO sistemski operater distribucijskega omreZja z elektriino energijo,
d.o.o., Minaiikova ulica 5,2000 Maribor, Slovenija.
Priloge:

- Predlog spremembe nacionalnega praga (spodnje meje najveije
zmogljivosti) za elektroenergijske module tipa B.
Naiin poSiljanja:

-

priporodeno s povratnico
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