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Osebna izkaznica projekta

▪ EU Horizon 2020

▪ Trajanje projekta: 01.01.2015 – 31.12.2018

▪ 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 Flex4Grid



Koncept in vloga DO



Prilagajanje odjema?

PRILAGAJANJE 
ODJEMA, 

TO NI ZAME!!!

Strošek 
električne 
energije ni 

prevelik, zakaj 
bi se 

prilagajal? Tudi, če se 
grem, so 
prihranki 

minimalni…

Ne bom dopustil, 
da bi EDP 

upravljalo z 
mojimi 

gospodinjskimi 
aparati!!!

Uporabniki si 
nočejo 

zmanjševati 
ugodnje 
bivanja

To so moji 
osebni 

podatki, zato 
ne bom pustil 

dostopa do 
njih...

Nimam 
primernih 

gospodinjskih 
porabnikov…

Ne poznam 
svoje porabe, 
zato ne vem 
kje bi lahko 
prihranil…



IZRECNO 
SOGLASJE ZA 

SODELOVANJE V 
PROJEKTU

Kateri 
podatki se 

bodo zbirali Razlogi 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

Podatki so last 
uporabnika 

Zahtevo za 
brisanje 

podatkov za 
potrebe 
projekta

Rezultati 
projekta v 
agregirani 

obliki

Psevdonimizacija



FIKSNE TARIFE
Tarife Letna poraba v MWh % glede na vse tarife % glede na tarife VT/MT

VT (6-22 delavnik) 199.753 35% 50%

MT (22-6, vikendi, prazniki) 203.356 36% 50%

ET (24/7) 160.599 28%

SKUPAJ 563.708

DINAMIČNO TARIFIRANJE



Izvedbena 
spodbuda

KKT

Obdobje 
obračuna      

min. 1 leto

Uporabniki s 
priključno 

močjo manjšo 
ali = 43 kW

EDP obvesti o 
nastopu in 

času trajanja 
KKT 

uporabnika  24 
v naprej

Število ur 
KKT je 50 in 
so lahko v 
VT ali MT

Uporabniki 
sodelujejo na 
prostovoljni 

bazi

11% nižja 
omrežnina v 

VT in MT 
izven KKT

V času KKT 10 
x višja cena 
omrežnine v 
primerjavi z 

VT

ODJEMALEC OB 
NEODZIVNOSTI 
PLAČA  ENAKO 



Naš cilj...



Prvi KKT dogodek –
napoved časa KKT dogodka



Izvedba - UPORABNIK PREPUSTI PORABNIKE EDP ALI JIH UPRAVLJA SAM



Prvi KKT dogodek – obvestilo o nastopu KKT

• Mobilna aplikacija Flex4Grid



Mobilna aplikacija iOS in Android 

    



Rezultati projekta…

Rezultati so pokazali v zmanjšanje konične moči za 10% v času kritičnega
dogodka/odjemalca, kar rezultira o zmanjšanju moči v povprečju za 100
W/odjemalca v času kritičnega dogodka. To je naša povprečna fleksibilnost.
Zmanjšanje porabe v času kritičnega dogodka je rezultiral povečanje porabe
pred in po končanem koničnem dogodku.



Če potegnemo črto za uporabnika...

Neposreden dostop do svojih podatkov

Uporabnik spoznava svojo porabo

Uporabnik krmili svojo porabo

Vse rešitve na enem mestu – mobilni telefon

Varne uporabne tehnologije za vsakogar

Nižja cena za uporabo omrežja – nižji strošek električne 
energije, če se odjemalec prilagaja

Uporabnik sodeluje v nagradni igri

ODJEMALEC POSTAJA AKTIVNI UDELEŽENEC NA TRGU Z EE



http://www.elektro-celje.si/si/flex4grid

