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Regulatorni vidiki prehoda na čisto energijo

▪ razvoj novih poslovnih modelov in tehnologij

▪ doseganje prihrankov v celotnem sistemu, energetska 
učinkovitost, prilagajanje odjema

▪ ustrezna zaščita odjemalcev, še posebej najmanjših

DIGITALIZACIJA v 
interesu 

potrošnikov

▪ spodbujanje prožnosti sistema

▪ obsežna vključitev OVE v trg in omrežje – zasnova in delovanje 
omrežij

▪ povezovanje sektorjev

DEKARBONIZACIJA z 
najmanjšimi stroški 

▪ stabilna, predvidljiva, fleksibilna za razvoj trga in udeležence

▪ regulativni okvir zasnovan za prihodnost:
➢novi pristopi pri določanju upravičenih stroškov

➢razvojni načrti elektrooperaterjev

➢prenova metodologije obračuna

DINAMIČNA 
regulacija



UPRAVIČENI STROŠKI ELEKTROOPERATERJEV
– postopen prehod na TOTEX pristop

- razreševanje problematike „CAPEX bias“

- zahtevana učinkovitost elektrooperaterjev

– posodabljanje sheme spodbud

- postopna nadgradnja reguliranja na ravni uspešnosti z ustreznimi  sistemskimi ali več 
področnimi KPI

– razvojni načrti elektrooperaterjev

- ZOEE – razvojne načrte potrjuje Agencija za energijo

- ZEP – agencija spremlja in ocenjuje uspešnost sistemskega in distribucijskega operaterja 
v zvezi z razvojem naprednega omrežja in vsaki dve leti objavi nacionalno poročilo, 
vključno s priporočili za izboljšave, ki so jih operaterji dolžni upoštevati v svojih 
razvojnih načrtih;

- ZEP – agencija spremlja odpravo neupravičenih ovir in omejitev za razvoj samooskrbe z 
električno energijo in energetskih skupnosti državljanov.

PRENOVA OBRAČUNSKE METODOLOGIJE IN TARIFNEGA SISTEMA
– odpraviti znane pomanjkljivosti obstoječe metodologije

– učinkovito podpreti preobrazbo sektorja

– izkoristiti potenciale novih tehnologij in digitalizacije

– zagotoviti skladnost s širšim konceptom strateških dokumentov države (NEPN)

– postopna uveljavitev sprememb

- izboljšana metodologija – 1.1. 2023

- ciljna metodologija – 1.1. 2030
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Dinamična regulacija



Reforma tarif za uporabo omrežja: cilji 
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razpršena proizvodnja iz OVE, 
hranilniki, aktivni odjem, EV, 

agregacija, hranilniki, pametna 
omrežja, pametne naprave …

„Trenutni in prihodnji trendi v energetskem 
sistemu spreminjajo način uporabe električnih 

omrežij. Nove, inovativne tehnologije in 
poslovni modeli ponujajo priložnosti za 

prilagajanje odjema in proizvodnje v času in na 
mestih, kjer je zmogljivost omrežja omejena. 

Vse bolj pomembno je, da se omrežne 
zmogljivosti dodelijo in uporabljajo na način, ki 
zmanjšuje potencialne stroške za potrošnike.“

izboljšana oziroma 
celovito prenovljena 

metodologija in 
tarife

Zagotoviti, da se električna omrežja 
uporabljajo učinkovito in prilagodljivo na 
podlagi potreb uporabnikov in omogočiti 

potrošnikom, da izkoristijo nove 
tehnologije in storitve, hkrati pa se v 

splošnem izognejo nepotrebnim 
stroškom na računih za energijo.



Procesi in metode implementacije: trenutna faza

Zasnova 
metodologij 

Identifikacija 
vhodnih 

podatkov

Javni posvetovalni proces

Obdelava 
podatkov + 
prilagoditve

Razvoj 
modelov

Testiranje in 
evalvacija

Končno 
poročilo

Zunanji ekspertni pregled

Model za 
izračun tarif

Merilni 
podatki

Podatki o 
omrežju, 
stroških

Verifikacija in 
validacija

Simulacije Rezultati

Izdelava statističnih profilov skupin 
uporabnikov z uporabo strojnega učenja 
(gručenje, temperaturne odvisnosti itd.).

Proces modeliranja
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Diseminacija
končnih 

rezultatov –
oktober 2021




