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/ UMESTITEV FUNKCIJE FLEKSIBILNOSTI V 

DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE

- Distribucijsko omrežje mora distribuirati 

vso energijo, ki si jo deležniki na trgu EE 

in storitev izmenjujejo. 

- Omejitve (tudi fleksibilnost) se lahko 

uvedejo le v skrajnih razmerah, ko je 

obratovalno stanje nedopustno. 

- Skrajne razmere ne dopuščajo 

omahovanja pri posredovanju.

- Distributer prižge rdečo luč na semaforju.

Preobremenitve v sistemu 

rešujemo z nadtokovno 

(termično) zaščito I>

Obratovanje opreme izven 

napetostnih toleranc 

rešujemo z napetostno 

zaščito U> in U<

Zaščita deluje avtomatsko in 

avtonomno. 



/ OPREDELITEV TRGA

- Potrebe po velikih vlaganjih v 

distribucijsko omrežje v bližnji prihodnosti 

so nedvomne.

- Fleksibilnost lahko zniža potrebne 

investicije?

- Potencialni obseg posla fleksibilnosti?

- Koliko je fleksibilnost dejansko vredna?

- Koliko lahko v sistem fleksibilnosti 

vložimo?

Elektro Ljubljana:

300 lokacij, 40 kW po lokaciji, 

60 aktivacij po 1 uro/sezono, 

50 centov/kWh 

Cela Slovenija: 3 x EL

= 1.080.000 EUR

_______________________

450 lokacij, nova TP

450 lokacij, obnova TP

= 33.750.000 EUR 



/ PRIMER DOBRE PRAKSE

- Priključitev dodatne moči 

pred potrebno ojačitvijo 

omrežja

- Generiranje prihodkov za 

sistem

- Izraba obstoječih 

sistemov

- Prenosljiva rešitev
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1. Objava razpisa za fleksibilnost na fleksibilen.si 2. Odjemalec se informira in se registrira v Moj elektro ter se vpiše v register fleksibilnosti svojo moč in kontaktne podatke. 3. Izvoz merilnih mest s fleksibilnostjo4. Določitev območjih omrežja, kjer potrebujemo fleksibilnost in objava tehničnih in komercialnih pogojev5. Objava dejanskih območij6. SMS obveščanje odjemalcev za nov razpis/avkcijo7. Uporabniki/odjemalci na portalu Moj elektro vnesejo ponujeno ceno za svojo fleksibilnost in kontaktno številko8. Informiranje odjemalcev s previsoko ceno9. Pošiljanje pogodb odjemalcem, ki so bili uspešni na razpisu /  prejetje podpisanih pogodb10. Vnos podpisanih pogodbSpremljanje meritev sumarnih števcev v TPZAČETEK AKTIVACIJE: pošiljanje SMS odjemalcu ali pošiljanje komande na števec ter aktiviranje agregatorjev preko MQTT sporočil

Mosquitto
(MQTT broker)

KONEC AKTIVACIJE: pošiljanje SMS in deaktivacija izhoda na števecPodatki o aktivaciji (SMM, časovni začetek in konec aktivacije)Zahteva za 15min meritve za izračun uspešnosti aktivacije (prilagojene energije)Objava rezultatov na fleksibilen.si

Vpis prilagajanja odjemalca v Moj elektro, objava avkcije in podpis pogodbeAktiviranje fleksibilnosti / prožnosti odjemalcev

Agregator1

Agregator2

Agregator3



Hvala.


