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Zakaj?
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Vsebina
1. Umestitev pametnih omrežij
• omrežni in informacijski vidik
• časovni vidik
• arhitekturni vidik

2. Ocena stanja v Sloveniji
3. Nacionalni demonstracijski projekt
•
•
•
•
•

predvideni projekti
cilji
teze, projektna področja in sklopi, projekti in koncepti
deležniki, njihovi motivi in prispevki
načrtovani koraki izvedbe

4. Operativni načrt
• cilji
• terminski načrt
• rezultati

5. Sklep
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Umestitev pametnih omrežij: omrežni in informacijski vidik
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Umestitev pametnih omrežij: časovni vidik
• Pametna omrežja so tema desetletja
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Zakaj je prišlo do potrebe po pametnih omrežjih?
1. Pametna omrežja so posledica političnih odločitev na globalni ravni
• znižanje izpustov CO2 → OVE dobijo na veljavi, čeprav so ekonomsko neupravičeni
• državne podpore za OVE → masovno vključevanje OVE v omrežje
• vključevanje OVE v omrežje → potrebne ojačitve omrežja (klasični pristop) + težave v
obratovanju zaradi stohastičnosti proizvodnje
• potrebne ojačitve omrežja → večji, nepredvideni finančni vložki
• težave v obratovanju → napetostni profili, selektivnost zaščite, večji stroški za
zagotavljanje rezerve

2. Glavna teza je, da pametna omrežja omogočajo ekonomsko učinkovitejše
obvladovanje navedenih težav od klasičnega pristopa (investicije v primerno
opremo)
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Umestitev pametnih omrežij: arhitekturni vidik
Smart Grids Architecture Model (SGAM) Framework
CEN-CENELC-ETSI Smart Grid Coordination Group
Smart Grid Reference Architecture (SGRA)
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Vir: SG-CG/M490/C_Smart Grid Reference Architecture (Version 3.0), CEN-CENELEC-ETSI Smart Grid Coordination Group, november 2012

Ocena stanja v Sloveniji
1. Z vidika omrežja se ob zdajšnji regulatorni shemi ne splača izvajati koncepta
pametnih omrežij saj npr. distribucije za to nimajo pravega motiva
2. Interes imata domača industrija in inštitucije znanja
3. Slovenija ima še nekaj intelektualnega in industrijskega potenciala (3 mlrd €
prometa, 30.000 zaposlenih v dejavnosti, 70% izvoza na tuje trge)
4. Obstajajo proizvodi, ne pa tudi koncepti in znanje, kako iz gradnikov graditi pametna
omrežja
5. V Sloveniji se je izvedlo in se izvaja številne projekte s področja pametnih omrežij,
vendar niso bili usmerjeni k sistemskim rešitvam in niso bili kronani s sistemskimi
koncepti
6. Primanjkuje nam smelosti, bojimo se neuspehov
7. Tehnološka platforma za pametna omrežja že nekaj let kontinuirano vlaga napore v
promocijo ideje o izvedbi velikega demonstracijskega projekta pametnih omrežij
ravno z namenom razvoja
8. V zadnjem času je država pokazala posluh za to področje
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NDP: predvideni projekti
Projekti po “Programu razvoja pametnih omrežij”
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NDP: cilji

Koncepti vodenja, obratovanja in načrtovanja
(SOPO)

Koncepti vodenja, obratovanja in načrtovanja
(SODO)
IKT, integracija sistemov,…

Zniževanje investicij
zaradi
priključevanja OVE

Zniževanje investicij
zaradi kakovosti
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Zniževanje investicij
zaradi koničnih
obremenitev – DSI,
VRTE

Operativni načrt
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NDP: deležniki
Deležnik
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Razvoj gospodarstva

Finančna sredstva
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NDP: Načrtovani koraki za izvedbo

Program razvoja
pametnih omrežij
Operativni načrt

• April 2012
• Osnova za postavitev osnovnega koncepta

• Februar 2013
• Konkreten program projektov – osnova za delo projektne pisarne

Projektna
pisarna

• Maj 2013
• Krovni organ za vodenje projekta

Izvedbeni
programi

• Januar 2014
• Priprava podrobnih programov za izvedbo celotnega projekta –
osnova za terensko izvedbo

Izvedba projekta

• 2014 – 20XX
• V letu 2014 bo možno začeti pridobivati sredstva za projekte. Čas
trajanja odvisen od specifikacij v dokumentih in razpoložljivih sredstev
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Operativni načrt: cilji

KAJ?

• Opredelitev projektov in aktivnosti za dosego
končnih ciljev celotnega projekta. Čim bolj
vključiti obstoječo infrastrukturo. Pomembna
je tudi navezava na koncepte SOPO.

KJE?

• Kje se bo geografsko posamezen projekt
izvajal.

KDAJ?

• Opredeliti prioritete. Najverjetneje ne bo
mogoče dobiti celotnih sredstev naenkrat,
zato moramo opredeliti, kateri projekti so
najbolj nujni.
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Operativni načrt: terminski načrt
Izdelava koncepta

• 7.1.2013
• Oblikuje se natančno shemo potrebnih projektov za doseganje
končnega cilja.

Pregled stanja v omrežju

• 18.1.2013
• Obisk vseh distribucij in natančna identifikacija stanja in obstoječih
projektov

Umestitev obstoječih
projektov omrežja v
osnovni koncept

• 14.2.2013
• V osnovni “idealni” koncept se vključi obstoječe projekte distribucij.
Koncept se razdeli na 5 geografsko ločenih projektov

Pregled stanja v industriji

• 21.2.2013
• Upoštevanje strateških področij slovenske industrije

Opredelitev nujnih
elementov vsakega
podprojekta

• 21.2.2013
• Opredelitev osnovnega principa, po katerem se morajo izvajati
projekti – priprava, izvedba, verifikacija rezultatov

Izdelava predloga
operativnega načrta

• 22.2.2013
• Izdelava končnega predloga načrta z vključenimi interesi
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Operativni načrt: rezultati
Za vsak projekt bodo izdelane projektne zasnove, ki bodo vsebovale naslednje
elemente:
 Cilji projekta
 Utemeljitev projekta
 Zahtevane tehnologije
 Obseg projekta
 Lokacija/lokacije projekta
 Pogoji za izvedbo projekta
 Program projekta
 Terminski načrt
 Finančna ocena projekta
 Povezava z drugimi projekti
Na temelju projektnih zasnov bodo izdelane projektne naloge
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Hvala, ker je tudi vam mar!
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