Javno posvetovanje

»Prenova metodologije obračunavanja omrežnine in
tarifnega sistema«
Program druge predstavitvene delavnice
Agencija za energijo (v nadaljevanju agencija) nadaljuje javno posvetovanje v
okviru projekta prenove metodologije obračuna omrežnine in tarifnega sistema, ki
ga izvaja v tesnem sodelovanju s konzorcijem EIMV (Elektroinštitut Milan Vidmar)
in UP Comillas (Comillas Universidad Pontificia).
Druga predstavitev bo ponovno potekala v obliki spletne delavnice (GoToMeeting)
v četrtek, 8. julija 2021.
Zainteresirana javnost bo lahko podala svoj odziv, ki ga bo agencija analizirala in
po strokovni presoji upoštevala v nadaljnjem razvojnem procesu.
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Lokacija: Spletna izvedba – povezavo prejmejo potrjeni registrirani udeleženci.
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Razprava bo v slovenskem in angleškem jeziku (metodološka vprašanja).
Datum: 1. 7. 2021

Sodelovanje na delavnici bo mogoče samo na podlagi potrjenih prijav, ki jih
agencija sprejema do 13. ure v ponedeljek, 5. 7. 2021, na elektronski naslov
posvetovanje.tarife@agen-rs.si.
Zaradi tehničnih omejitev se lahko iz posamezne organizacije prijavita največ dva
udeleženca. Udeležence bomo obravnavali po vrstnem redu prijav. Če bodo
prosta mesta, lahko vključimo dodatne udeležence.
Na isti elektronski naslov (posvetovanje.tarife@agen-rs.si) lahko udeleženci že
pred delavnico posredujejo svoja pričakovanja in morebitne predloge.
Udeležence delavnice seznanjamo, da se bo dogodek snemal (izključno za interne
namene Agencije za energijo) vendar posnetek dogodka ne bo javno objavljen ali
dostopen. Posnetek bo izbrisan po zaključku projekta »Prenova metodologije
obračunavanja omrežnine in tarifnega sistema«.
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