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OVE in vodik v strateških dokumentih občine

Strategija za uvajanje rešitev za shranjevanje energije, ki
temelji na vodikovih tehnologijah, za podporo zelenemu
prehodu, za zanesljivo in cenovno dostopno oskrbo z
energijo, s podporo razvoju nič emisijske mobilnosti na
podeželju.

➢ Strategija razvoja Občine Kanal ob Soči za obdobje 2022-2030, junij 2022 

➢ Analiza potencialov OVE v občini Kanal ob Soči, v zaključni fazi priprave

➢ LEK Kanal (akcijski načrt), v pripravi

➢ Izvajanje aktivnosti LEK ter implementacija identificiranih projektov skladno z 
akcijskim načrtom 
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Stara               in         nova pravna podlaga 
1. Energetski zakon EZ-1

2. Uredba o samooskrbi z EE iz OVE 2019

PREDNOSTI:

- neto meritve na letnem nivoju t.i. „netiranje“

za „netirano“ EE se ne plačuje omrežnine

(po novem se plačuje omrežnino na vso EE prevzeto

iz distribucijskega omrežja)

SLABOSTI:

- samooskrbna energetska skupnost omejena znotraj

transformatorske postaje

(po novem cela R Slovenija)

- v skupnostno samooskrbo se vključi gospodinjski

in mali poslovni odjem < 43 kW

(po novem ni omejitev)

Sprememba Uredbe o samooskrbi 2019

- ni več omejitve moči MSE na 0,8 x vsote priključnih

moči MM članov energetske skupnosti

1. Novi ZSROVE Zakon o Spodbujanju Rabe

Obnovljivih Virov Energije (avgust 2021)

2. Nova Uredba o samooskrbi EE iz OVE (v

postopku sprejemanja)

Z uveljavitvijo ZSROVE preneha veljati EZ-1, a se

uporablja še naprej (72., 84. in 94. člen ZSROVE)
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Skupnost večstanovanjske stavbe -> Jesenice
S spremembo Uredbe 2019 max. priključna moč skupnostne

naprave ni več omejena na 0,8 x vsote priključnih moči odjema

MM, vključenih v posamezno skupnostno samooskrbo) isto prinaša

tudi novi ZRSOVE oz. nova Uredba.

Odjemalci se lahko povežejo na več načinov:

1. Ustanovijo pravno osebo (podjetje, 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.

Prva sončna elektrarna za samooskrbo večstanovanjske stavbe v

Sloveniji (med seboj povezani končni odjemalci).

Sončna elektrarna zagotavlja približno polovico potrebne

električne energije v stavbi.

Investicija je znašala 36.400 €, doba povračila je 8 let.

Inovativni poslovni model – investitor je podjetje GEN-I.

Zakonodajna ovira: novela SZ-1E 100% soglasje za zadolževanje.
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Skupnost OVE – Obnovljivih Virov Energije -> Ajdovščina
➢ZSROVE
»skupnost na področju energije iz obnovljivih virov, ki
je pravna oseba« je pravna oseba,

a) ki temelji na odprti in prostovoljni udeležbi, je
samostojna in jo dejansko nadzorujejo družbeniki ali
člani, ki so v bližini projektov na področju energije iz
obnovljivih virov, ki jih ima ta pravna oseba v lasti in jih
razvija;

b) katere družbeniki ali člani so pravne ali fizične osebe,
razen pravnih oseb, ki opravljajo gospodarsko
dejavnost in niso MSP;

c) katere glavni cilj je zagotoviti okoljske, gospodarske in
socialne skupnostne koristi za svoje družbenike, ali
člane, ali lokalna območja, kjer deluje, in ne toliko
finančne dobičke;

»skupnostna samooskrba« je proizvajanje električne
energije iz obnovljivih virov energije za celotno ali delno
pokrivanje potreb vsaj dveh končnih odjemalcev,
povezanih v skupnostno samooskrbo, z eno ali več
napravami za samooskrbo;

Sončna elektrarna na javnem objektu (POŠ Budanje).

Vključeni prebivalci sedmih okoliških stanovanjskih hiš

(znotraj iste TP).

100% oskrba članov energetske skupnosti – skupnostna

samooskrba.

Podpora občine Ajdovščina, investitor GEN-I.

Zakonodajna ovira: zakonodaja javnih financ ne dopušča,

da bi bila šola član skupnosti OVE – zadruge.
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Samooskrbna energetska skupnost Luče
Prva samooskrbna energetska skupnost v Sloveniji.

Evropski R&D projekt Compile, program Obzorje 2020 (Fakulteta za

elektrotehniko, Elektro Celje, Petrol,…).

Tehnološka integracija sončnih elektrarn in sistemskega

hranilnika električne energije.

Reševanje problema šibkega omrežja s pogostimi prekinitvami zaradi

vremenskih dogodkov in tehničnih omejitev lokalne NN mreže.

Iz dejanskih merjenih podatkov

obratovanja kritičnega dela lokalnega

omrežja izhaja, da so s pomočjo

vgradnje baterij v tem delu omrežja v

povprečju povečali proizvodnjo iz

OVE za 181%.

1x skupnostna baterija 150 kW,

333 kWh,

4 x baterija 10 kWh,

1 x baterija 15 kWh.
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Lesna zadruga Loški Potok 
Lesna zadruga Loški Potok se je ustanovila za namen postavitve

daljinskega sistema ogrevanja na lesno biomaso (DOLB) za potrebe

ogrevanja občinskih ter nekaj zasebnih poslovnih in stanovanjskih

objektov, s poudarkom na izrabi lokalne lesne biomase.

Občina je izvedla javni razpis in podelila 15-letno koncesijo za

distribucijo toplote. Po 15-ih letih preide celoten sistem DOLB v last in

upravljanje občine.

Večina sredstev se je pridobilo iz nepovratnih evropskih kohezijskih

sredstev, preostanek pa kot bančni kredit.

Skupnost OVE –> zadruga, zagotavljanje interesov članov, lokalne

skupnosti, krožno gospodarstvo, delovna mesta,…

Ko je Pošta Slovenije zaprla pošto v Loškem Potoku je to prevzela Lesna

zadruga Loški Potok,…

Zadruga je tudi že postavila samooskrbno sončno elektrarno.

V izgradnji je samooskrbna vetrna elektrarna.

Temu sledijo Jezersko (DOLB), Hrastnik (SE), MO Koper (SE) in druge občine.
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Sončna zadruga Koper – SE PŠ Sv. Anton 
Iz študije november 2021 (sedaj cene višje!):

Zadružni dom Sv. Anton 90 kW, 90 MWh/leto.

Podružnična šola Sv. Anton 100 kW,110 MWh/leto.

Skupaj 190 kW, 200 MWh/leto, investicija 170.000 €.

Strošek uprav. 5.000 €/leto. Strošek kredita 8.990€/leto-15

Strošek EE iz elektrarne (z DDV) do 15 let: 85,34 €/MWh.

Strošek EE iz elektrarne (z DDV) nad 15 let: 30,50 €/MWh

Prihranki Podružnične šole

Cena 2021: 140 €/MWh

Trenutno: 

200 – 250 €/MWh
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Model sončne zadruge Koper
Po zgledu Občine Hrastnik je Občinski svet MO Koper na 31. seji dne 21. 7. 2022 dal soglasje za ustanovitev

Sončne zadruge Koper z.o.o.
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Izzivi za občine – kateri model uporabiti? 
1. občina ne izvede nič, ostane obstoječe stanje, stroški električne energije na trgu naraščajo, delež OVE se ne

povečuje, ogljični odtis občine ostaja enak in se ne zmanjšuje,… (žal velika večina občin).

2. občina gre sama v investicijo, možna samo samooskrba, saj občina ne more prodajati električne energije,

omejeni finančni viri občine tako za investiranje, kakor tudi za zadolževanje, kjer mora pridobiti soglasje Ministrstva

za finance,… lažje je če gre občina v investicijo preko svojega javnega podjetja (Izola, MO Nova Gorica).

3. občina podeli direktno služnost, kjer šola na strehi katere je MSE nima nič od tega, občina pridobi nadomestilo

za služnost, investitor lahko oblikuje samooskrbno energetsko skupnost s sosednjimi gospodinjstvi,..(Ajdovščina).

4. občina izvede javni poziv za oddajo služnosti in s tem odpre konkurenco ter v javnem pozivu objavi namero, da

bo z najugodnejšim prijaviteljem izvedla postopek s pogajanji za dobavo električne energije v internem omrežju,

tako pridobi šola dolgoročno cenejšo električno energijo, občina nadomestilo za služnost, investitor lahko oblikuje

samooskrbno energetsko skupnost s sosednjimi gospodinjstvi,.. (Kanal ob Soči, Idrija).

5. občina skupaj s krajani znotraj iste TP ali širše, odvisno od moči, oblikuje sončno zadrugo, pravno osebo, ki

nato izvede skupnostno samooskrbno sončno elektrarno, kjer imajo koristi vsi člani zadruge,..(Hrastnik, MO Koper).

6. občina izvede paket MSE preko JZP – Javno Zasebnega Partnerstva (MO Ljubljana).
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Javni poziv za oddajo služnosti streh -> Kanal ob Soči, Idrija
Pravna podlaga: Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 
79/18, 61/20 - ZDLGPE, 175/20 – ZIUOPDVE) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).  

Občina v javnem pozivu izrazi namero, da lahko s služnostnim upravičencem sklene pogodbo o dobavi električne
energije skladno s pravili zakona, ki ureja javno naročanje. Predmet javnega naročila bo dobava električne energije v
internem omrežju Občine, saj bo elektrarna priključena po PS.2 shemi. V primeru samooskrbe pa po shemi PS.3a
(individualna samooskrba) ali PS.3b (skupnostna samooskrba – energetska skupnost).

Merila za izbor so:

1. višina nadomestila za služnost postavitve malih sončnih elektrarn,

2. cena dobavljene električne energije, ki bo lahko porabljena oziroma kompenzirana lokalno (v primeru neto meritev),
ker je cena neodvisna od trga, pač pa od investicije se postavi fiksno ceno za celotno obdobje,

3. količina električne energije, ki bo lahko porabljena oziroma kompenzirana lokalno (v primeru neto meritev),

4. celotna količina proizvedene električne energije,

5. prenesena količina električne energije na druge končne odjemalce izven transformatorske postaje, znotraj katere so
postavljene male sončne elektrarne.

Postopek ustanovitve stvarne služnosti se lahko kadar koli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in
brez odškodninske odgovornosti prekine.
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Aktivnosti občine – SE na javne strehe
➢ Sklop 1:

1) OŠ Kanal

2) ŠD Kanal

3) OŠ Deskle

4) Kulturni dom Deskle, 

5) Športni park Ložice, 

6) Kulturni dom Lig

Sklop 2:

1)Vrtec Deskle,

2)Zdravstveni dom Deskle,

3)Tržnica Kanal,

4)Gasilski dom Avče,

5)Večnamenski športni objekt Avče,

6)Večnamenski objekt Levpa,

7) Večnamenski objekt Zavrh,

8)Bivša trgovina Kal nad Kanalom,

9) OŠ Kal nad Kanalom,

10) Dom Valentina Staniča Kanal,

11) Vaški dom Srednje,

12) Stavba Krajevne skupnosti Kambreško,

13) Stavba bivše Osnovne šole Lig.
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Sončna elektrarna OŠ Kanal        Sončna elektrarna ŠD Kanal 
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Energetska skupnost Kanal I. faza

Sončne Elektrarne, ki so postavljene na Objekte v lasti Občine Kanal ob Soči in 
katere so priključene na distribucijsko omrežje prek prevzemno - predajnih mest. 

»Ključ delitve« je ključ delitve proizvodnje, ki pripada vsakemu posameznemu 

merilnemu mestu – Članu iste skupnosti za oskrbo z energijo iz obnovljivih virov in je 

naveden na peto decimalko natančno. 

Maksimalna cena 89,75 € / MWh brez DDV (cena v fazi Javnega poziva). 
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Preliminarna analiza – KS KAMBREŠKO- KD Srednje
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Poraba električne energije - Vaški dom Srednje

7-8034210 Vaški dom Srednje

Poraba električne energije [kWh]

Leto 7-8034210 Vaški dom Srednje

2020 298

2021 289

Povprečje 2020 -

2021
294

Max vrednost 298

Ocenjena proizvodnja električne energije glede 

na razpoložljive površine – Vaški dom Srednje
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Preliminarna analiza – KS KAMBREŠKO
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Poraba električne energije - Stavba Krajevne skupnosti Kambreško

7-48750 Poslovni prostor
občina Kanal (KS
Kambreško, Kambreško
12)

7-4197 Krajevna skupnost
Kambreško

Ocenjena proizvodnja električne energije glede 

na razpoložljive površine – KS Kambreško

- postavitev fotovoltaičnih panelov je smiselna; 

- stavba je z vidika osončenosti ustrezno locirana, senčenja sosednjih objektov ni, 

- polovica strehe je usmerjena na jug, 

- porabo električne energije je mogoče pokriti s postavitvijo panelov na strehi, 

- v kolikor bi želeli postaviti panele na obe strešini (južno in severno) in s tem proizvesti kar 

največ električne energije, bi bilo potrebno v shemo vključiti dodatne odjemalce, da se poveča 

vsota priključnih moči. 
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Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo 
električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z 
električno energijo ter hranilnikov energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene 
nakupu in vgradnji novih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, in sicer moči do 10 MW.

Upravičeni nameni po tem javnem razpisu so:

1. nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije do 10 MW,

2. nakup in vgradnja opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije z izrabo sončne      

energije, hranilnikov energije z močjo, ki je enaka ali manjša od moči vgrajenih naprav za proizvodnjo električne 

energije z izrabo sončne energije, in priključitev na elektroenergetsko omrežje,

3. stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije,

Skrajni rok za oddajo vlog je 13.1.2023. Za uspešno vlogo rabimo Soglasje za Priključitev. (min.100.000 €)

Prijavitelji: gospodarske družbe, samostojni podjetniki in zadruge.

Višina sofinanciranja znaša največ 20% upravičenih stroškov operacije, vendar ne več kot 200 € na 1 kW instalirane
nazivne moči naprave.

Odobrena sredstva morajo biti fizično in finančno zaključena do 31.10.2023.
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Pogled naprej – skupnost OVE – umeščanje v prostor

OBČINA

OBČANI

PODJETJA

SKUPNOST OVE

pravna oseba

LEK

OPN

DPN

KONTAKTNA

TOČKA

LEA

OBČINA

PROJEKT OVE

investitor,

upravljalec,

odjemalec,..

umeščanje

v prostor

podpora pri 

administrativnih 

postopkih

NAČRTOVANJE

PROJEKTA OVE

IZVAJANJE DELAVNIC PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH
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Pogled naprej – skupnost OVE Kambreško
• Pametna vas

• Energetska skupnost 

• Skupnostna sončna elektrarna

• Mikro zalogovnik na vodik 

• Proizvodnja vodika iz viškov električne energije 
proizvedene iz obnovljivih virov energije

• Proizvodnja sekancev lesne biomase za mikro DOLB 
Kanal in Deskle 
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Pogled naprej – skupnost OVE – umeščanje v prostor

• Nov LEK – analiza potenciala OVE

• Kanalski vrh SE 3 MW + 5 MW

• Kanalski vrh VE 10 MW

• MHE Plave 0,3 MW, Ajba 0,4 MW

• Opuščeni Kamnolom Deskle SE 20 – 30 MW

• Proizvodnja vodika iz viškov električne energije 
proizvedene iz obnovljivih virov energije

• Energetske skupnosti 

Ministrstvo za 

infrastrukturo dalo v javno 

obravnavo nov Zakon o 

umeščanju naprav za 

proizvodnjo električne 

energije iz obnovljivih virov 

energije.
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Proizvodnja H2 iz viškov EE iz OVE

Razvoj projekta Koridor brez-emisisjke mobilnosti 

Severnega Jadrana, prvi hranilniki energije v občini 

Kanal in Šoštanj
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Vaš e-mail naslov

Rajko Leban, direktor GOLEA

Email: Rajko.Leban@golea.si

Janez Melink, str.sodelavec GOLEA

Email: Janez.Melink@golea.si
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