
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

Pravna podlaga za 
samooskrbo 

z električno energijo iz 
OVE 

mag. Hinko Šolinc, Ministrstvo za infrastrukturo, november 2021



„STARA“ PRAVNA PODLAGA 

1. Energetski zakon – EZ-1 (Uradni list RS, št. 60/19 – UPB, 65/20, 
158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE in 172/21 – ZOEE) – 315.a člen

2. Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov 
energije (Uradni list RS, št. 17/19, 197/20 in 121/21-ZSROVE)

z uveljavitvijo ZSROVE (v avgustu 2021) prenehala veljati, a se 
uporabljata še naprej (glej 72., 84. in 94. člen ZSROVE)



SKUPNOSTNA SAMOOSKRBA 1
SAMOOSKRBA VEČSTANOVANJSKE STAVBE (SVS)
• samooskrba med seboj povezanih končnih odjemalcev v večstanovanjski stavbi (tudi v poslovni ali 

drugi stavbi z več MM)  

• naprava je priklopljena na skupno NN inštalacijo objekta 

• v SVS se lahko povežejo MM:

- posameznih prostorov (npr. stanovanj) 

- skupne rabe (npr. dvigala, toplotna črpalka)

• kakšno soglasje je potrebno ?

skladno s SZ-1 / SPZ

vir: www.mojprihranek.si



SKUPNOST ZA OSKRBO Z ENERGIJO IZ OVE (skupnost OVE) 

• v skupnost OVE se lahko povežejo odjemalci, priključeni na omrežje iste TP 
kot naprava za samooskrbo 

• NI potrebno da pravna oseba, lahko se povežejo s pogodbo
• cilj: omogočanje samooskrbe tistim, ki živijo v stavbah, ki za postavitev 

naprave za samooskrbo niso primerne 
• naprava je priklopljena na 

NN distribucijsko omrežje
• postavljena je lahko npr. na gasilskem domu…

Vir: https://www.enertron.si

SKUPNOSTNA SAMOOSKRBA 2

https://www.enertron.si/soncne-elektrarne-na-gasilskih-domovih-za-trajnostno-naravnanost-celotne-lokalne-skupnosti/


Skupno za vse vrste samooskrbe

• vsak odjemalec sklene s svojim dobaviteljem pogodbo o samooskrbi 
(=  pogodba o dobavi EE s posebnim načinom obračuna)

• prenos viškov na dobavitelja             odplačno / neodplačno (po 
dogovoru)

• za obračun EE + dajatev (na kWh): 
• prevzeta EE (izmerjena na MM) – oddana EE (izmerjena na MM oz. določena 

glede na ključ delitve proizvodnje)  
• „netiranje“

• samo ET

• naprava ne more biti vključena v podporno shemo po EZ-1 ali EZ



Skupno za SVS in skupnost OVE

• max priključna moč naprave ni več omejena (prej: max ≤ 0,8-kratnika 
vsote priključnih moči odjema MM, vključenih v posamezno 
skupnostno samooskrbo)

• odjemalci se lahko povežejo na več načinov:

1. ustanovijo pravno osebo (društvo, zadruga, zavod…)

2. sklenejo pogodbo (ureditev medsebojnih razmerij)

• dogovor o ključu delitve proizvodnje: kolikšen delež proizvedene EE 
pripada posameznemu MM v tej skupnostni samooskrbi

• lastnik naprave je lahko tudi 3. oseba



„NOVI“ PRAVNI OKVIR 
1. Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21) – V. poglavje (členi od 
37 do 44): Samooskrba z EE iz OVE in priključevanje naprav za samooskrbo ter skupnosti na področju 
energije iz OVE

V postopku v DZ je novela ZSROVE-A:

• poenostavitev vročanja (po navadni pošti, s soglasjem vlagatelja tudi prek e-maila)

• „postopek enostavnega priključevanja“ bo veljal tudi za samooskrbo po EZ-1     

2. Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije – nova, javna obravnava do 
20.11., preučujemo pripombe

3. Zakon o oskrbi z električno energijo (Ur. l. RS, št. 172/21) 

• prepoved „netiranja“ (čl. 124/3),

• energetska skupnost državljanov (čl. 24, zadruga, ni omejena na OVE),

• odjemalci s samooskrbo imajo vse druge pravice (agregiraje, prodaja EE,…)



NOVOSTI ZSROVE - za individualno in 
skupnostno samooskrbo

• samooskrba ni več omejena samo na gospodinjske in male poslovne 
odjemalce (priključna moč < 41 kW)

• za presežke EE se lahko sklene tudi pogodba o odkupu

• ni več posebnosti določanje količin za obračun, tj. „netiranja“ količin 
prevzete in proizvedene EE: omrežnina & dajatve se plačajo za vso prevzeto 
EE (kakšne bodo količine za obračun EE pa je stvar dogovora odjemalec-
dobavitelj)

• oprostitev prispevka URE (v celoti) in prispevka OVE (delno ali v celoti, 
odvisno od primera)

• možnost naložbene pomoči (dodeljeval jo bo center za podpore)



NOVOSTI ZSROVE - za samooskrbne 
skupnosti 

• možne širše kot po EZ-1: v isti skupnosti OVE so lahko MM, ki so priključena 
na distribucijsko omrežje v RS (ni več omejitve na isto TP)

• poseben člen o skupnosti na področju OVE, ki je pravna oseba (skupnost 
OVE):
• člani so lahko tudi PO z gospodarsko dejavnostjo 

• člani ohranijo pravice & obveznosti, ki jih imajo kot končni odjemalci s 
samooskrbo

• skupnost OVE enakopravno dostopa do energetskih trgov

• skupnost OVE lahko pridobi deklaracijo, PoI, podporo



RAZMERJE MED STARIM IN NOVIM SISTEMOM
Sistem netiranja po EZ-1 velja še naprej za:
- za odjemalce, ki so že v sistemu samooskrbe po EZ-1 in „stari uredbi“ 
- za tiste, ki bodo do vključno 31. 12. 2023 registrirani kot končni odjemalci s 

samooskrbo.
Do kdaj velja? Vse dokler uporabljajo napravo za samooskrbo za katero je bilo 
izdano soglasje za priključitev, na podlagi katerega so bili registrirani.

Za take odjemalce se ZSROVE in nova uredba ne bosta uporabljala, z izjemo 
poglavja  o enostavnem priključevanju (ZSROVE-A). 

Odjemalci s samooskrbo po EZ-1 pa se lahko vedno odločijo za prehod iz starega v 
novi sistem (po ZSROVE), če bo za njih bolj ugoden (ponovna vrnitev v stari sistem 
po EZ-1 pa ni možna).

Vzporedno bosta veljala 2 sistema (po EZ-1 in ZSROVE), „mešanje“ pravil ni mogoče.



HVALA!

hinko.solinc@gov.si 


