· Energetika / Soncne elektrame

Spremembe za lastnike
malih soncnih elektrar
NataSa Bucik Ozebek

V Zdruzenju slovenske
fotovoltaike bi gradnjo
malih soncnih elektrarn
spodbudili z uvedbo
sistema net meteringa. po
katerem bi gospodinjstva
na strehah hiS energijo
proizvajala skorajda
izkljucno za lastne potrebe.
V ZdruZenju slovenske fotovoltaike se
po zamrtju gradenj ontnih elektram
z ministrstvom za infrastrukturo in
prostor pogovarjajo 0 spremembi zakonodaje na podrotju obnovljivih viroy energije. Med drugim se zavzemajo za to, da upokojenci bb proizvajanju zelene elektritne energije ne bi
bili kaznovani z odvzemom pokojnine in da bi bili lastniki malih sontnih
elektram opro~teni platila prispevkov za pokojninsko in zdravstveno
zavarovanje. Ti so jib doslej na leto
stali skoraj 800 evrov
in ob elektrarni z Ie
nekaj kilovati moti
celo presegli prihodke
elektrame. To naj bi
do egli z uvedbo sistema net meteringa
ali neto meritev in
o raruna proizvedene
energije. V praksi to
pomeni, da bi ve ino
proizvedene ene je
porabila
gospodinj~
tva sama. Dnevne
presezke bi z distributerjem zamenjala za notno porabo
energije, Ie morebitne kupne pr ezke (te bi tako zelela) pa pradaj a naprej v elektritno ornrezje. Lastniki v
zameno za te privilegije ne bi vet dobivali drZavnih subvencij, nalozha pa
bi se jim povrnila stem, ko jim ne bi
bilo treba vet platevati ratunov za
elektritno energijo.

Nalozbe
0
nih el
med drugtm ovira za t a, da mora
lastnik elektrarne za to registrirati
~ ost - pridobiti status samostojnega
pod) tnika ali odpreti podjetje, upokojenci
a 0 aradi tega 0 tali brez pokojnine.

Finan~no sprejemljivo
tud. brez driavnih podpor
Stem zelijo v zdruZenju znova oiiviti
trg fotovoltaike, spodbuditi gradnjo
malih sontnih elektram za samoa krbo gospodinjstev in slednje mova
narediti finantno sprejemljive tudi
brez vsakr~nih drlavnih podpor, zagotovljenih odkupnih cen in subvencij, ki jih je drZava ze tako ali tako
zmanj~ala na minimum, razmi~Ija pa
tudi 0 njihovi popolni ukinitvi.
Danes lastniki malih elektram, ki
se zelijo vkljutiti v drlavno shemo
podpore za odkup elektritne energije, proizvedene elektrike ne morejo
neposredno uporabljati za lastne potrebe - najprej jo morajo prodati v
ornrezje, nato pa od distributerjev
elektritne energije skupaj s taksami
in davki kupiti nazaj. Nalozbe v gradnjo samooskrbnih elektram zdaj ovira tudi zahteva, da mora lastnik elektrarne za to registrirati dejavnost odpreti status samostojnega podjetnika ali podjetje, upokojenci pa so zaradi tega 0 tali brez pokojnine. Sekretar ZdruZenja slovenske fotovoltaike
Matej Guffin je prepritan, da bi pray
s preprostim sistemom net meteringa
re~ili veliko zapletenih administrativnih ovir, s katerimi se zdaj sootajo investitorji. »Net metering v svetu ni
novost, zelo raz~irjen je v zdruZenih
drZavah Amerike, v Evropi pa ga ze
uporabljajo na Dan kem, izozemskem in v Belgiji,e poja njuje in dodaja, da je namenjen fizitnim osebam in
ne velikim investitorjem in podjet-

jem, ki postavljajo vetje elektrame.
Za zdaj e jim zdi bolj smi eIno p pJati domate lastnike in gradnjo
manj~ih elektrarn, ki jim je trenutna
zakonodaja najmanj naklonjena, vetJe pa najvetkrat gradijo tujci s tujim
kapitalom in material om, in zato e
tudi subvencije drZave posleditno
stekajo v tujino. »Drlavi e ni treba
bati, da bi morala podpirati celotni
trg fotovoltaike in za to od~teti veliko
denar'a, re~itev je namenjena samo
fizitnim 0 eb m,« pojasnjuje Gu~tin.
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misleke ob tem imajo elektritni
d tributerji, pri katerih bi lastniki samooskrbnih sontnih elektram kupovali manj ali nit elektritne energije. A
Gwtin je prepritan, da strah ni upraviCen. Izplatalo bi se jim tako finantno ko.t tehnitno, je prepritan.
ajvet pa bi pridobili lastniki, ki bi zmogljivo t sontne elektrame na hi~i tim
bolj prilagodili svojim potrebam po
energiji. Ti bi se lahko odpovedali

platilu morebitnega presezka proizvedene energije (ki bi bil seveda ob
optimalnih zmogljivostih rnajhen), s
tern pa bi se izognili tudi vsem adrninistrativnim in finantnim zagatam:
odpadlo bi obratunavanje in platevanje davka na dodano vrednost, ne bi
jim bilo treba voditi ratunovodstva,
ne nazadnje pa stern, ko od prodaje
elektrike ne bi zasluZili nit, tudi ne bi
vplivali na socialni status druZine in s
tern na vi~ino poloznic za vrtec, na vi~ino ~tipendij in odvzerne pokojnin.

Ministrstvo razmi~lja
o ukinitvi podpor
a ministrstvu za infrastrukturo in
prostor potrjujejo, da razrng}jajo in
pripravljajo akte, ki bi olaj~ali nameCanje malih naprav za izkorgtanje
obnovljivih virov energije za lastno
rabo. Poudarjajo, da je mogoCe priCakovati spremembe predvsem v
smeri, da proizvedena energija ne
bo veC subvencionirana in naprave
ne bodo veC vkljutene v podporno
hemo in tako ne vet delezne obratovalnih podpor. Pojasnjujejo, da zato ie pripravljajo pravilnik, ki bo dolotal zahteve za prikljutitev naprav
za proizvodnjo obnovljivih virov za
namen lastne rabe. 0 njegovi vsebini
pa da bodo lahko kaj veC povedali
proti k<;mcuavgusta. Takrat se novih
pogovorov s pristojnimi strokovnimi
luzbami nadejajo tudi v Zdruzenju
lovenske fotovoltaike, ki po novern
ne za top a vet Ie fotovoltaitne indu trije, ampak tudi lastnike sontnih elektrarn. » ekaj sestankov
rno na to terno z ministrstvom ze
im Ii in prvi dogovori so spodbudni,e pojasnjuje Gu~tin in upa, da bo
kasneje to podprla tudi politika in
ne Ie stroka v njihovih kabinetih.
Politika ima namret rada, da so ljudje od netesa odvisni, v tem primeru
pa to pomeni korak v neodvisnost
od elektritne energije. x

