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Osebna izkaznica projekta 

 

 

 
 

 

 EU Horizon 2020 

 Trajanje projekta: 01.01.2015 – 31.12.2017 

 Vrednost projekta: 3.155.000€ 

 8 partnerjev iz 4 držav  

 SLO partnerji ELE, SCOM in JSI 

 Koordinator projekta Finski inštitut VTT 

 Razpis: H2020-LCE-2014-3 

 Spletna stran projekta www.flex4grid.eu   
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Opis projekta 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt se osredotoča na razvoj odprtega tehnološkega sistema 

za upravljanje podatkov in zagotavljanje storitev, ki bodo 

omogočale upravljanje prožnosti - fleksibilnosti uporabnikov 

distribucijskega omrežja, tako pri porabi, kakor tudi pri 

proizvodnji električne energije. 

PROŽNOST UPORABNIKA POMENI, DA JE SPOSOBEN 

PRILAGAJATI PORABO ALI PROIZVODNJO POTREBAM 

DRUGIH DELEŽNIKOV V SISTEMU IN BI BIL LAHKO ZA 

SVOJE PRILAGAJANJE NAGRAJEN. 



4 19/05/2016 4 

WP struktura 
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Dejstva 
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Dejstva 
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Dejstva 

TP JEDERT: 176 

 

 
Torek 

Sobota 



8 19/05/2016 8 

Dejstva 

TP JEDERT: 176 – maksimum (Sobota 31.01.2015 119,58 kW) 

 

 

11.45 h 
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Koncept projekta Flex4Grid 
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Pilotni projekt v Elektro Celje 

 

 

 
 

 

Trajanje pilotnega projekta 01.07.2017 – 

31.12.2017 

 Vključenih 2.000 gospodinjskih odjemalcev 

 Prosumerji bodo vključeni v nemškem pilotu 

 ≈ 700 pametnih kompletov (2 x pametna 

vtičnica, Z Wave komunikacija, RPi2, micro SD 

kartica) 

 Ostali - pameten števec 

 Mobilna aplikacija 
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Izvedba pilotnega projekta 
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Mobilna aplikacija (Android) – UPRAVLJANJE S 

PORABO ELEKTRIČNE ENERGIJE - DEMO 
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Motiviranje uporabnikov za sodelovanje v 

pilotnem projektu 

 

 

 
 

 
 Uporabnik dobi Smart Kit (brezplačno) 

 Možnost natančnejšega nadzora porabe preko mobilne 

aplikacije: 

 Posameznih porabnikov (Smart Kit) – tudi krmiljenje 

 Skupne porabe (pametni števec) 

 Boljše razumevanje svoje porabe in prehod na energetsko 

varčnejše in učinkovitejše gospodinjske aparate 

 Lahko tudi zmanjšanje stroška za električno energijo 

 Uporabnik postaja aktiven deležnik na trgu z električno 

energijo 

 Možnost prilagajanja odjema za boljšo ceno, stimulacijo ali 

spodbudo  
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Motiviranje dobaviteljev ee in operaterjev za 

uporabo tehnološkega sistema Flex4Grid 

 
 

 

 
 

 Podpora za uvajanje dinamičnega tarifiranja, s 01.01.2016 

možnost uvajanja pilotne kritične konične tarife, 123. člen Akta o 

metodologiji … 

 Možnost dvosmerne komunikacije  

 Možnost upravljanja porabe uporabnikov glede na zahteve 

dobavitelja oz. operaterja omrežja 

 Operater: zniževanje koničnih obremenitev v določenih delih 

omrežja in ravnanje dnevnega diagrama in s tem nižanja 

stroškov vzdrževanja 

 Dobavitelj: optimiranje oz. nižanje stroškov nakupa el. 

energije (kratkoročni produkti), izravnavanje odstopanj, 

možnost oblikovanja novih storitev na trgu, ki so lahko 

konkurenčna prednost, nudenje terciarne rezerve, podpora 

za mobilne aplikacije z  realnimi podatki porabe  

 Manjše število pritožb zaradi „t.i. prevelike porabe el. energije“ 
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Omejitve pilotnega projekta 

Distribucijsko podjetje 

• Dereguliran trg z električno energijo – dobavitelji in 
operaterji so ločeni 

 

• Ni zakonskih podlag za DR in DSM; pilotna kritična 
konična tarifa 

 

• Ni dinamičnih tarif, ki bi spodbujevale uporabnike, da 
premikajo porabo 

 

• EDP težko daje kakršnekoli spodbude za učinkovito 
rabo  

 

• Nizek strošek za električno energijo 

 

• Ni ekstremnih konic, ki bi povzročile izpade omrežij, 
problemi so v določenih delih omrežja 

 

• Še ne v celoti zgrajen napredni merilni sistem v SLO 

 

• Odjemalci se vedno bolj zavedajo, da se ukvarjamo z 
zasebnimi podatki  

Uporabnik 

•Uporabnik priključen na omrežje Elektro Celje 

 

•Stalen dostop do interneta 

 

•Posedovanje pametne naprave 

 

•Pametni števec, ki je vključen v daljinsko odčitavanje in 
15 min diagram porabe 

 

•GO, ki so priključeni razpršeno in porabijo samo 1/3 
porabe električne energije 

 

•Ne ve se katere naprave uporabniki uporabljajo in kdaj 

 

•Naprave se uporabljajo občasno 

 

•Za upravljanje niso primerni vsi porabniki 

 

•Določeni uporabniki svoje porabe ne poznajo, ne poznajo 
niti tarif 

 

•Uporabniki si nočejo zmanjševati ugodja bivanja 

 

•Rešitve morajo biti za uporabnika enostavne in 
brezplačne (števec, smart kit, mobilna aplikacija,…) 
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Področje varnosti in zasebnosti – merilni 

podatki so osebni podatki 
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Merilni podatki so osebni podatki, zato… 

IZRECNO 
SOGLASJE ZA 
SODELOVANJE 
V PROJEKTU 

Kateri podatki 
se bodo 
zbirali… 

Razloge za 
zbiranje 

podatkov… 

Kako dolgo se 
bodo zbirali in 

za kakšen 
namen… 

Kje se bodo 
zbirali in kje 

bodo 
shranjeni… 

Kako bodo 
podatki 

zaščiteni… Možnost 
prekinitve 

sodelovanja v 
projektu… 

Dostop do 
svojih osebnih 

podatkov… 

Zahtevo za 
brisanje 

podatkov za 
potrebe 

projekta… 

Vpliv projekta 
na zasebnost… 

Rezultati 
projekta bodo 

anonimizirani… 



Hvala za pozornost! 
 

kristijan.kozelj@elektro-celje.si   
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