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EU razvojni mednarodni projekt, ki je v fazi 

podpisa pogodbe o financiranju Obzorje 2020, 

100% financiranje s strani EU.  

 

Zahteven projekt, ki vključuje 12 partnerjev iz 

področij: javna infrastruktura, trgovanje z 

električno energijo, raziskovalni inštituti, 

industrija. 

 

Izbran v družbi zelo močnih projektov, katerih 

nosilci so: KEMA (NL), TENNET (NL), RSE (IT). 

 

Pobuda in nosilci iz Slovenije. Slovenska 

podjetja s projektom prepričala tuje partnerje 

in Evropsko komisijo.  

 

 



1. Slovenija ima težave na področju zagotavljanja 

fleksibilnosti Elektroenergetskega sistema 

a) Zapiranje elektrarn,  

b) povečevanje deleža obnovljivih virov,  

c) okoljske in ekonomske omejitve gradnje,  

d) slaba fleksibilnost konvencionalne proizvodnje. 

2. Problem je strateško povezan z okoljskimi cilji EU 

3. Osredotočili smo se na segment sekundarne regulacije, 

kjer imajo problem tudi druge države EU 

a) Ključne partnerje privabili preko ENTSO-E   

 

 

Ključni elementi projekta: 1. AKTUALEN PROBLEM 

 



Ključni elementi projekta: 2. NAPREDNA REŠITEV  

 

Alternativni viri 

fleksibilnosti 

Alternativni hranilniki 

energije (kemijske baterije) 

Alternativni hranilniki 

energije (kemijske baterije) 

Vodenje razpršene 

proizvodnje 

Vodenje razpršene 

proizvodnje 

Vodenje odjema (DSM) 

Sekundarna 

regulacija 

Terciarna 

regulacija 

Terciarna 

regulacija 

LETNI ZAKUP 

MOČAN INTERES INDUSTRIJE, 
RAZISKOVALNIH IN JAVNIH 
INŠTITUCIJ ZA RAZVOJ REŠITEV! 



Ključni elementi projekta: 3. PODPORA PROJEKTA V IZVEDBENIH DOKUMENTIH EU 



Ključni elementi projekta: 3. PODPORA PROJEKTA V IZVEDBENIH DOKUMENTIH EU 



1. Potrebuješ pomoč, ki ni zgolj administrativna temveč 

predvsem vsebinska, delaš pod močnim časovnim 

pritiskom. 

2. Koordinator mora partnerje izbrati na podlagi njihovih 

kompetenc. Napake v tej fazi so najbolj kritične. 

3. Partnerji prinesejo mnoge ideje, ki jih je treba uskladiti s 

cilji projekta, pogosto pa tudi odstraniti. Koordinator mora 

to znati pravilno argumentirati. 

4. Tudi najbolj uspešna podjetja prijave redko pišejo v lastni 

režiji! 

5. Pri iskanju pomoči moraš nujno pogledati preko meja 

Slovenije! 

6. Dobra podpora ni zastonj, stroški priprave predstavljajo 

tveganje! 

 

 

4. MOČNO VODENJE IN ODLOČANJE V FAZI PRIPRAVE PRIJAVE  



 

 

“They did not know it was impossible so they did it”  

 

― Mark Twain  

 

Namesto zaključka 



Hvala za pozornost 


