Vabilo na delavnico v okviru javnega posvetovanja

Vzpostavitev trga s prožnostjo aktivnega odjema
v Sloveniji – izhodišča

Spoštovani!

Agencija za energijo (v nadaljevanju agencija) izvaja izhodiščni sklop javnega
posvetovanja o vzpostavitvi trga s prožnostjo aktivnega odjema v Sloveniji.
Na podlagi analize odzivov na posvetovalni dokument agencije vabimo deležnike,
ki so posredovali svoja stališča, da z nadaljnjim aktivnim sodelovanjem na
strokovni delavnici pripomorejo k celovitemu oblikovanju stališč do te obširne
problematike v okviru izhodiščnega vsebinskega sklopa posvetovanja. Delavnica
bo vodena in usmerjena na področja, kjer so mnenja deljena ali ostaja
problematika odprta. Uvodoma bodo predstavljeni rezultati analize odzivov z vidika
agencije, v nadaljevanju pa bo agencija izpostavila tudi povezave z evropskim
projektom »TSO-DSO-Consumer INTERFACE aRchitecture to provide innovative
grid services for an efficient power system« (INTERRFACE)1, ki je v teku.
Delavnica bo v četrtek, 26. septembra 2019, z začetkom ob 9. uri v veliki
sejni sobi v 5. nadstropju prostorov Agencije za energijo, Strossmayerjeva ulica
30, Maribor. Predvidoma bo trajala tri ure.
Za sodelovanje na delavnici je obvezna prijava, pri čemer se, s sporočilom
na
elektronski
naslov
posvetovanje@agen-rs.si,
iz
posamezne
organizacije lahko prijavita največ dva udeleženca. Udeležba bo mogoča
izključno na podlagi potrjene prijave. Agencija lahko k sodelovanju na delavnici
povabi tudi druge zainteresirane, če oceni, da bi lahko koristno prispevali k
strokovni diskusiji in ciljem posvetovanja.
Vsem sodelujočim deležnikom se zahvaljujemo za dosedanje sodelovanje in
pričakujemo dobro udeležbo tudi na delavnici. Tako bomo zagotovili pestro
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strokovno diskusijo, ki bo dodatno podkrepila dosedanje odzive ter pripomogla k
vzpostavitvi enotne ravni razumevanja odprte problematike in oblikovanju stališč
agencije.

Lep pozdrav,
Agencija za energijo
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Priloga:
- tabela z odgovori in komentarji zainteresiranih
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