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Obnovljivi viri energije – net metering 

 

V zadnjem desetletju se je na področju energetike oziroma rabi obnovljivih virov energije veliko 

spremenilo, tako v gospodinjstvih  uspešno svoje mesto ponovno pridobiva lesna biomasa, primer izjemno 

dobre prakse je uspešno obratovanje kurilnice na lesne sekance na Kovorski cesti 47, kjer se dobrih sto 

stanovanj ogreva z domačim gorivom po konkurenčnih cenah.  Uveljavlja se uporaba toplotnih črpalk za 

gretje in pripravo tople vode, s sprejetjem novega energetskega zakona (EZ-1) v letošnjem letu pa se odpira 

tudi priložnost za uveljavitev poslovnega modela net metering.   

 

Net metering je poslovni model oziroma mehanizem, ki temelji na kompenzaciji proizvedene energije s 

porabljeno. Proizvajalec, ki proizvaja električno energijo uporablja omrežje kot hranilnik energije, v času 

ko proizvodnja presega porabo viške oddaja v omrežje, te viške potem jemlje iz omrežja v času ko jih rabi 

za svoje potrebe, poračun energije se izvede na letnem nivoju, presežki energije na letnem nivoju ostanejo v 

omrežju. Sistem je primeren za vse vrste obnovljivih virov energije, za proizvodne naprave katerih moč ne 

presega moči električnega priključka posameznega objekta (stavbe), kjer je naprava nameščena, se pa 

najhitreje uveljavlja v primeru sončnih elektrarn (SE). Po izjemno hitri rasti sončnih elektrarn tako v 

Sloveniji kot tudi v nekaterih drugih državah Evrope, kjer so bile za to namenjene državne finančne 

podpore, se je z ukinitvijo podpor izjemna rast SE ustavila, tako proizvajalci in dobavitelji tovrstne opreme 

danes vidijo možnost za ponovno rast gradnje SE predvsem v tem, da se bo pričela vgradnja SE na strehe 

stanovanjskih hiš. Posameznik bi na streho svoje hiše lahko vgradil SE, ki nebi presegala moči obstoječega 

električnega priključka. Taka elektrarna naj bi predstavljala samooskrbni model, praktično naj bi to 

pomenilo, če bo letna proizvodnja enaka letni porabi potem lastnik ne bi imel nobenega stroška za 

električno energijo razen mesečnega stroška za priključno moč. Poleg tega je zelo pomembno, da je v 

primeru net meteringa lastnik lahko fizična oseba in za to ne potrebuje registrirane poslovne dejavnosti, ker 

energije ne prodaja ampak jo zagotavlja le za svojo stavbo, morebitne viške na letnem nivoju pa v omrežje 

podari. Opisan mehanizem v Sloveniji še ni v veljavi, ga pa pristojne službe na ministrstvu za infrastrukturo 

pripravljajo in upamo lahko, da bo tako, kot obljubljajo enostaven brez kompliciranih postopkov in da bo 

kmalu uspešno zaživel. To upanje je utemeljeno tudi s tem, da sistem deluje že v več državah kot so, 

Belgija, Danska, Nizozemska, Italija, Ciper, Latvija, Grčija in Turčija. 

 

Več informacij o učinkoviti rabi energije in rabi obnovljivih virov ter pridobitvi finančnih spodbud lahko 

dobite v Energetsko svetovalni pisarni Tržič, ki deluje vsako sredo od 15. do 17. ure, za obisk se predhodno 

dogovorite po telefonu  04  59 71 552. 
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