Povabilo k sodelovanju v javnem posvetovanju
»Vzpostavitev trga s prožnostjo aktivnega odjema v Sloveniji Izhodišča«
Obvestilo javnosti
Maribor, 5. julija 2019

Države članice EU so v maju 2019 tudi formalno potrdile še zadnje zakonodajne
akte iz svežnja Čista energija za vse Evropejce1, ki vključuje cilje, po katerih naj
bi na ravni EU do leta 2030 zmanjšali emisije toplogrednih plinov za vsaj 40 %,
energetsko učinkovitost povečali za najmanj 32,5 % in delež obnovljivih virov
energije (v nadaljevanju OVE) povečali na vsaj 32 %, ob hkratnem povečevanju
javnega in zasebnega investiranja v OVE, kar bo pripomoglo k okrepitvi in
modernizaciji gospodarstva, povečanjem števila delovnih mest in trajni rasti.
Prej izpostavljene cilje bo zaradi nestanovitnosti OVE in posledično negativnega
učinka na kakovost oskrbe mogoče doseči le z uvajanjem prožnosti na področjih
rabe, proizvodnje in shranjevanja energije. Trenutno je v ospredju predvsem
prožnost na področju električne energije. Pri tem sta gonilna elementa potrebnih
sprememb2 učinkovita vzpostavitev trga s prožnostjo ter aktivno vključevanje vse
večjega števila odjemalcev, ki bodo s svojim prostovoljnim sodelovanjem aktivno
sooblikovali trg. Evropski regulatorji močno podpirajo zasnovo trga, ki zagotavlja,
da vsi viri prožnosti prispevajo k blaženju povečane intermitence in spreminjajočih
se vzorcev odjema ter, da se ob tem uporabijo vse možnosti, ki jih omogočajo
nove tehnologije, zato v svojih priporočilih3 predlagajo določene zakonodajne
spremembe ob upoštevanju nacionalnih specifik.
Na podlagi dolgoročne vizije4 je v letu 2050 odjemalec polno angažiran v omrežnih
in tržnih dejavnostih (v kontekstu nudenja prožnosti), energetski sistemi v katere
so integrirani najrazličnejši viri so medsebojno integrirani (pretvorba energije za
potrebe sezonske hrambe), digitalizacija je prisotna vsepovsod, odjemalec polno
izkorišča povezljivost, komunikacije, analitiko in digitalizacijo, operaterji na
podlagi medsebojne koordinacije v realnem času izkoriščajo digitalno
infrastrukturo in s pomočjo avtomatizacije zagotavljajo zanesljivo obratovanje
sistema. Zadevno posvetovanje oziroma dokument se sicer na začetno fazo
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prehoda v končno stanje vizije in obenem zožuje fokus na elektroenergetski sistem
ter na trg z električno energijo.
Agencija je na podlagi izvajanja monitoringa trga, uveljavitve normativnega EU
svežnja »Čista energija za vse Evropejce« ter na podlagi aktivne udeležbe v
projektu »TSO-DSO-Consumer INTERFACE aRchitecture to provide innovative grid
services for an efficient power system« (INTERRFACE; Obzorje 2020) identificirala
problematiko, ki jo želi javno obravnavati na podlagi izhodiščnega posvetovalnega
dokumenta.
Posvetovalni dokument obravnava domeno trga s prožnostjo in z njim povezanih
konceptov in vlog, v kateri igrajo ključno vlogo aktivni odjemalec,
elektrooperaterja, dobavitelji oziroma odgovorni bilančnih skupin, agregatorji,
ponudniki energetskih storitev ter operater trga. Dokument pa je namenjen tudi
zakonodajalcu, izdajateljem sekundarne zakonodaje na področju trga z električno
energijo,
Informacijskemu
pooblaščencu,
znanosti
in
raziskovalcem,
posameznikom in poslovnim subjektom, ki delujejo na trgu ali načrtujejo IT rešitve
za podporo poslovnim procesom na nacionalni, regionalni ali EU ravni.
Agencija želi z javnim posvetovanjem zagotoviti skupno raven
razumevanja problematike in obsega potrebnih aktivnosti za uvajanje
trga s prožnostjo pri vseh deležnikih v Sloveniji.
Gre za prvi, izhodiščni vsebinski sklop posvetovanja, katerega cilj je identificirati
področja, ki so iz vidika implementacije najbolj zahtevna ali problematična in bodo
zahtevala podrobnejšo obravnavo v naslednjih namenskih sklopih.
Prvemu sklopu bodo tako sledili še drugi sklopi z izbranimi tematikami, ki jih bo
agencija določila na podlagi izvedenega prvega – izhodiščnega sklopa. Javno
posvetovanje se bo zaključilo v letu 2020 in sicer z izhodiščnim stališčem agencije
glede implementacije trga s prožnostjo na nacionalni ravni, kakor tudi glede drugih
vidikov, ki jih naslavlja normativni EU sveženj Čista energija za vse Evropejce.
Agencija za energijo vabi zainteresirano javnost k sodelovanju pri oblikovanju
stališč do zadevne problematike tako, da odgovorijo na zastavljena vprašanja in
po lastni presoji komentirajo tudi tiste dele dokumenta, kjer vprašanje ni
eksplicitno zastavljeno.
Prosimo vas, da vaše odgovore z uporabo priložene predloge pošljete do vključno
26. avgusta 2019
v elektronski obliki (format DOC in PDF) na naslov:
posvetovanje@agen-rs.si

Prilogi:
- posvetovalni dokument »Vzpostavitev trga s prožnostjo aktivnega odjema v Sloveniji - Izhodišča«,
- predloga tabele z odgovori in komentarji zainteresiranih.

Projekt INTERRFACE je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in
inovacije Obzorje 2020 na podlagi sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev št.
824330.
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