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Zastavljene okoljske cilje iz svežnja Čista energija za vse Evropejce1 (sveženj CEP)
bo zaradi nestanovitnosti OVE in posledično negativnega učinka na kakovost
oskrbe mogoče doseči le z uvajanjem prožnosti na področjih rabe, proizvodnje in
shranjevanja 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. Učinkovito vključevanje odjemalcev je neposredno
povezano z uveljavitvijo nove vloge na trgu – neodvisni agregator, zaradi
katere je treba model trga razširiti z ustreznim modelom agregatorja.
Dolgoročna vizija3 predvideva polno angažiranje odjemalca v omrežnih in tržnih
dejavnostih (v kontekstu nudenja prožnosti), integracijo energetskih sistemov, v
katere so vključeni najrazličnejši viri, (pretvorba energije za potrebe sezonske
hrambe), vseobsežno digitalizacijo, medsebojno koordinacijo elektrooperaterjev v
realnem času za zagotavljanje zanesljivega obratovanja sistema ter polno
izkoriščanje povezljivosti, komunikacij, analitike, digitalne infrastrukture s strani
vseh udeležencev trga. Sveženj CEP uvaja prvi sklop konceptov, ki so ključni za
izvajanje nacionalnih strategij za doseganje prej navedenih ciljev. To posvetovanje
se tako osredotoča na začetno fazo prehoda v končno stanje vizije in obenem
zožuje fokus na elektroenergetski sistem ter na trg z električno energijo, pri čemer
postavlja v fokus zagotovitev pogojev za izvajanje dejavnosti agregacije virov
prožnosti.
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 so v svojih priporočilih4 že leta 2017 predlagali določene
zakonodajne spremembe ob upoštevanju nacionalnih posebnosti. Agencija za
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energijo je v letu 2019 za zagotovitev skupne ravni razumevanja najprej izvedla
izhodiščni sklop posvetovanja glede uvajanja trga s prožnostjo v Sloveniji.
Zaključila ga je z objavo integralne strokovne podlage5, ki obravnava vse
relevantne vidike uvajanja trga s prožnostjo ter vsebuje povzetek in evalvacijo
mnenj sodelujočih v javni obravnavi ter z njimi povezana pojasnila in stališča
agencije.
Posvetovanje se nadaljuje v sodelovanju z Borzenom, ELES, SODO ter
elektrodistribucijskimi podjetji Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro
Ljubljana, Elektro Maribor in Elektro Primorska (v nadaljevanju partnerji), s
katerimi nadaljuje javno posvetovanje o vzpostavitvi trga s prožnostjo aktivnega
odjema v Sloveniji, in sicer z objavo novega tematsko zoženega posvetovalnega
dokumenta, ki se osredotoča na problematiko uvedbe vloge (neodvisnega)
agregatorja na trg in s to novo ključno vlogo povezanimi funkcijami,
vlogami in odgovornostmi. S sodelovanjem navedenih organizacij pri pripravi
pričujočega posvetovalnega dokumenta je agencija zainteresirani javnosti
zagotovila globlji vpogled v procese, povezane z izvajanjem vloge agregatorja.
Dokument pa za celostno obravnavo problematike vključuje tudi rezultate
razvojno-raziskovalnih aktivnosti ter izpostavlja izbrane izkušnje in primere dobre
prakse pri uvajanju različnih konceptov na področju EU. V pripravo posvetovalnega
dokumenta so bili vključeni tudi predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, ki
aktivno sodelujejo pri implementaciji CEP.
Temeljni cilj posvetovanja je pridobiti mnenje zainteresirane javnosti,
posebej še tržnih udeležencev in ponudnikov energetskih storitev o vseh
izpostavljenih vidikih, povezanih z uveljavitvijo modela neodvisnega
agregatorja. Rezultati posvetovanja bodo tako odlična podporna strokovna
podlaga za implementacijo svežnja CEP v Sloveniji na različnih ravneh, tako na
ravni primarne kakor tudi sekundarne zakonodaje. Sekundarni cilj pa je pridobiti
povratno informacijo o uporabnosti določenih dobrih praks v EU in rešitev projekta
EU »TSO-DSO-Consumer INTERFACE aRchitecture to provide innovative grid
services for an efficient power system« (INTERRFACE6; Obzorje 2020), povezanih
z uvajanjem koncepta agregacije za potrebe aplikacije v Sloveniji. Vprašalnik za
pridobivanje odzivov zainteresirane javnosti je zato zasnovan odprto, tako da
lahko zainteresirani po lastni presoji podajo mnenje tudi izven ožjega konteksta
zastavljenih vprašanj.
Kot je razvidno iz pričujočega posvetovalnega dokumenta, bo uvajanje vloge
neodvisnega agregatorja pomembno zaznamovalo razvoj trgov z električno
energijo z vidika integracije prožnosti in bo imelo precejšnji vpliv na različne
poslovne procese ter delovanje tržnih udeležencev. Zadevno posvetovanje je
odlična priložnost, da oblikujemo čim bolj usklajeno izhodišče za implementacijo
optimalne normativne ureditve, na podlagi katere bo mogoče izvajanje vloge
agregatorja, ki je ključna za krepitev vloge aktivnega odjema.
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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.
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V imenu vseh partnerjev vas vabimo k sodelovanju pri oblikovanju stališč do
zadevne problematike z odgovori na zastavljena vprašanja v priloženem
vprašalniku.
Prosimo vas, da vaše odgovore z uporabo priložene predloge (vprašalnik) pošljete
do vključno
26. junija 2020
v elektronski obliki (format DOC in PDF) na naslov:
posvetovanje@agen-rs.si
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Prilogi:
- posvetovalni dokument »(Neodvisni) agregator na slovenskih trgih električne
energije – aktualni vidiki«,
- vprašalnik

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

