Strokovni seminar

SAMOOSKRBA z električno energijo - nove tehnične zahteve
Termin je objavljen na spletni strani
www.agencija-poti.si

Pravilniki in Tehnične smernice, dopolnitve Energetskega zakona in Sistemskih
obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje električne energije

Za naročnike Elektrotehniške revije ER - 20 % popust!
Po dogovoru z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo
na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o
stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
S 1. majem 2019 je začela veljati nova prenovljena Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov
energije (OVE) v kateri so določene vrste samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov energije:
• V primeru individualne samooskrbe je naprava za samooskrbo priključena na notranjo nizkonapetostno
električno inštalacijo stavbe.
• V samooskrbo večstanovanjske stavbe se lahko povežejo odjemalci, ki odjemajo električno energijo za lastne
potrebe preko dveh ali več merilnih mest priključenih na skupno notranjo nizkonapetostno inštalacijo te
stavbe.
• Samooskrba skupnosti odjemalcev (skupnost OVE) pomeni, da gre za skupnost odjemalcev, katerih merilna
mesta niso vezana na notranjo inštalacijo istega objekta oz. lokacije, vendar pa so v bližini (so vezani na
omrežje iste TP) in se povežejo v skupnost z namenom koriščenja električne energije, proizvedene v napravi
za samooskrbo.
Pa tudi samooskrba poslovnih objektov, industrijskih con in obratov, ... z električno energijo iz obnovljivih virov.
Na tak način bodo koristi sistema samooskrbe lahko deležni tudi tisti, ki do sedaj niso mogli biti.

Na strokovnem seminarju bodo predstavljene in pojasnjene zakonodajne novosti:

Nova zakonodaja in novi
tehnični pogoji
Soglasja in priklučevanje
naprav

•
•
•
•
•
•
•

•

Obratovanje in
vzdrževanje naprav za
samooskrbo

Priporočljivo gradivo
Knjiga: FOTONAPETOSTNI SISTEMI Gradniki, načrtovanje, namestitev in vzdrževanje
Avtor: Denis Lenardič

kdo se po novi uredbi lahko samooskrbuje,
kakšna je lahko moč naprave za samooskrbo,
priključevanja in obratovanja elektrarn,
na kakšen način se bo obračunavala proizvodnja/raba električne energije in ostali prispevki,
kaj je samooskrba večstanovanjske stavbe, poslovnih objektov, industrijskih con in kaj skupnost OVE,
kakšne so varnostne zahteve, katere morajo izpolnjevati vse naprave za samooskrbo z električno energijo,
nova Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne energije (SONDSEE) ter osnutek
Navodil za priključevanje in obratovanje proizvodnih naprav in hranilnikov priključenih v distribucijsko
elektroenergetsko omrežje,
novi tehnični smernici s področja nizkonapetostnih električnih inštalacij v stavbah in zaščiti stavb pred
delovanjem strele v povezavi s samooskrbo z električno energijo.

Z nadgradnjo zakonodaje je tako omogočeno, da je naprava za samooskrbo lahko postavljena npr. na strehi
šole, gasilskega doma, poslovnega objekta za v njej proizvedeno električno energijo pa se bo štelo, da so jo
proizvedli odjemalci, vključeni v dotično OVE skupnost, ki pa se bodo predhodno dogovorili o tem, kolikšen delež
te električne energije pripada posameznemu od njih. Spreminja se tudi največja dovoljena nazivna moč naprave
za samooskrbo. Po novi Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije instalirana moč
naprave za samooskrbo ne sme presegati 0,8-kratnika priključne moči odjema merilnega mesta na katerega
notranjo inštalacijo je ta naprava priključena.
V obravnavi pa je tudi dopolnitev Energetskega zakona in Nova sistemska obratovalna navodila za distribucijsko
omrežje električne energije (SONDSEE) ter Priloga 5 - Navodila za priključevanje in obratovanje proizvodnih
naprav in hranilnikov priključenih v distribucijsko elektroenergetsko omrežje, ki podajajo tehnične pogoje in
karakteristike, ki jih je treba upoštevati pri priključevanju in obratovanju proizvodnih naprav in hranilnikov
električne energije, ki so priključeni v distribucijski elektroenergetski sistem (DEES) Slovenije. Navedene
dopolnitve bodo dale pravo zakonsko podlago področju samooskrbe. Na strokovnem seminarju bodo
predstavljene predlagane rešitve, ki bodo poenostavile postopek priključitve ter jasno opredelile, kaj je
samooskrba in na kakšen način jo morajo obravnavati ostali deležniki.
Na osnovi praktičnih primerov vam bomo prikazali tudi različne načine izvedbe naprav za samooskrbo,
na primer brez in otočno delovanje, delovanje z vključenim hranilnikom energije, polnilnico za električne
avtomobile. Prikazali vam bomo tudi rešitev t.i. balkonske sončne elektrarne (naprava Plug & Play), ki se lahko
priključi v eno vtičnico in se namesti na balkonu ali terasi

Predavatelja
Cena: 98,00 EUR*
Znižana cena je: 38,00 EUR*
* Poštnina ni vračunana v ceno.

Naročila:
www.agencija-poti.si

Andreja Belavić Benedik, univ. dipl.inž. el.
mag. Andrej Zorec, univ. dipl .inž. el.,
Več si preberite na www.agencija-poti.si/Izobraževanje
Kotizacija
Kotizacija znaša 199,80 EUR + 22% DDV, torej skupaj za plačilo 243,76 EUR. Vključuje strokovno predavanje, reševanje
praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med
odmori. Fizičnim osebam nudimo 30% popust na kotizacijo!

Agencija POTI, Izobraževalna, svetovalna in založniška družba, d.o.o., Stegne 7, Ljubljana.

01/511-39-20,

01/511-39-25, info@agencija-poti.si,

www.agencija-poti.si

Program
Od 9. do 14.30 ure.

Predstavitev nove Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije in
tehničnih zahtev za naprave za samooskrbo (samooskrba poslovnih objektov, industrijskih con in
obratov, individualna samooskrba, samooskrba večstanovanjskih stavb in samooskrba skupnosti
za oskrbo z energijo iz obnovljivih virov)
Predstavitev predloga spremembe Energetskega zakona, ki uzakonja samooskrbo in poenostavlja
administrativni postopek.
Predstavitev razpisov za pridobitev nepovratnih sredstev
Ministrstvo za infrastrukturo – kohezijska sredstva in Eko sklad
Različni načini vključevanja na javno omrežje
Objavljen je osnutek novih Sistemskih obratovalna navodila za distribucijsko omrežje električne
energije (SONDSEE) ter nov osnutek Navodil za priključevanje in obratovanje proizvodnih naprav in
hranilnikov priključenih v distribucijsko elektroenergetsko omrežje v Prilogi 5.
Različne izvedbe naprav za samooskrbo:
• izvedba z mikrorazsmerniki,
• izvedba z optimizatorji moči & razsmernikom,
• povezava z javnim omrežjem,
• strelovodna in požarna zaščita,
• vključevanje hranilnikov električne energije,
• balkonske sončne elektrarne (naprave Plug & Play).

Zaradi intenzivnosti in učinkovitosti
predavanj ter prikaza in reševanja
praktičnih primerov je seminar
namenjen zaključenim skupinam do
največ 20 udeležencev. Možen je tudi
dogovor z organizatorjem za izvedbo
izobraževanja za zaključene skupine
po meri posameznega podjetja ali
organizacije.

Zagon in vzdrževanje naprav za samooskrbo:
• preizkus in meritve naprave ter podnapetostne zaščite,
• vzdrževanje.
• monitoring in upravljanje z električno energijo.
Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije in Pravilnik o tehničnih
zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz OVE sta sedaj v veljavi že 3 leta. V letu 2018
je bila objavljena prva dopolnitev Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samooskrbi z
električno energijo iz obnovljivih virov energije in večja sprememba uredbe maja 2019. V letu 2018
inv prvi polovici leta 2019 se je zgodil pravi bum na področju projektiranja, izvajanja in priključevanja
malih elektrarn v omrežje. A zgodba se tu šele začne!

Prijavnica
SAMOOSKRBA z električno energijo - nove tehnične
zahteve

Izpolnjeno prijavnico prosimo pošljite preko interneta:
www.agencija-poti.si ali po elektronski pošti: prijave@agencija-poti.si

Ime in priimek udeleženca

delovno mesto

Ime in priimek udeleženca

delovno mesto

Ime in priimek udeleženca

delovno mesto

Podjetje

Naslov
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Davčna številka

Kontaktna oseba

Telefon/fax

Elektronska pošta

Podpis in žig

Kotizacija znaša 199,80 EUR + 22% DDV, torej skupaj za plačilo 243,76 EUR in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko
gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725
pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v
nasprotnem primeru vam zaračunamo stroške v višini 20 % kotizacije. Fizičnim osebam nudimo 30% popust na kotizacijo!

