Vabilo na spletno delavnico v okviru javnega posvetovanja

»(NEODVISNI) AGREGATOR NA SLOVENSKIH TRGIH
ELEKTRIČNE ENERGIJE – AKTUALNI VIDIKI«

Agencija za energijo v sodelovanju z Borzenom, ELES, SODO ter
elektrodistribucijskimi podjetji Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana,
Elektro Maribor in Elektro Primorska (v nadaljevanju partnerji) izvaja javno
posvetovanje o vzpostavitvi trga s prožnostjo aktivnega odjema v Sloveniji.
Na podlagi analize odzivov na posvetovalni dokument, ki se osredotoča na
problematiko, povezano z uveljavitvijo vloge (neodvisnega) agregatorja na
trgih z električno energijo, vabimo vso zainteresirano javnost, da z nadaljnjim
aktivnim sodelovanjem na strokovni delavnici prispeva k celovitemu oblikovanju
stališč do teme posvetovanja. Spletno delavnico bodo po tematskih sklopih vodili
kompetentni partnerji, usmerjena bo v odprto problematiko, ki je bila zaznana v
odzivih na posvetovalni dokument.
Spletna delavnica se bo pričela ob 12. uri v ponedeljek, 19. oktobra 2020.
Predviden čas trajanja delavnice je štiri ure.
Za sodelovanje na delavnici je obvezna prijava. S sporočilom na elektronski
naslov posvetovanje@agen-rs.si se lahko iz posamezne organizacije prijavita
največ dva udeleženca. Agencija sprejema prijave do torka, 13. 10. 2020.
Udeležba je mogoča samo na podlagi potrjene prijave. Partnerji lahko k
sodelovanju na delavnici povabijo tudi druge zainteresirane, če ocenijo, da bi lahko
koristno prispevali k strokovni diskusiji in ciljem posvetovanja.
Posredovanje vprašanj za razpravo je mogoče s sporočilom na isti elektronski
naslov - posvetovanje@agen-rs.si, prav tako do torka, 13. 10. 2020.
Partnerji se ob tem zahvaljujejo za dosedanje sodelovanje in pričakujejo dobro
udeležbo s pestro strokovno razpravo, ki bo dodatno podkrepila dosedanje odzive
Datum: 7. 10. 2020

in prispevala k vzpostavitvi enotne ravni razumevanja odprte problematike ter
oblikovanju stališč.

Lep pozdrav
Agencija za energijo

Priloga:
- Zbirni dokument odgovorov na vprašalnik in povezanih komentarjev,
- Program spletne delavnice.
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Projekt INTERRFACE je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in
inovacije Obzorje 2020 na podlagi sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev št.
824330.

