POROČILO OD DELU SEKCIJE V LETU 2011
Kvantitativna analiza
-

Izvedenih je bilo 10 rednih sestankov in nekaj dodatnih neformalnih sestankov v ožji
zasedbi.
Sekcija je opravila in zaključila več kot 50 različnih aktivnosti.
Sekcija je javno objavila tri dokumente na spletnih straneh sekcije.

Povzetek izvedenih aktivnosti
-

-

-

-

Steklo je aktivno sodelovanje z organizacijo eBIX:
o aktivno sodelovanje predstavnikov sekcije v projektnih skupinah ebIX (EMD in
CuS) in
o aktivno sodelovanje članov sekcije v okviru ebIX Forum.
Opravljena je bila analiza harmoniziranega modela vlog ebIX/ENTSO-E/EFET.
Sekcija je k modelu vlog pristopila aktivno in pripravila predlog dopolnitve
harmoniziranega modela vlog v domeni RES in OVE.
Sekcija je opravila analizo BRS in BIM modelov ebIX.
Pripravljen je bil osnutek predloga novega procesa menjave dobavitelja.
Pripravljen je bil popis podatkovnih tokov na trgu z električno energij v Republiki
Sloveniji. Na spletnih straneh sekcije je bilo objavljeno poročilo o delu skupine za popis
podatkovnih tokov.
Pripravljen in objavljen je bil dokument s smernicami za uporabo sistemov
identificiranja na energetskem trgu v Sloveniji.
Pripravljen in sprejet je bil poslovnik sekcije.
Sekcija je aktivno pristopila tudi v okviru priprave osnutka Energetskega zakona in
posredovala svoje pripombe in predloge ter s tem doprinesla k vsebini osnutka novega
zakona (EZ-1).
Sekcija je organizirala in izvedla dogodek ebIX Forum v prostorih GZS v Ljubljani.
Sekcija je resno objavljala vsebine in dokumente na spletnih straneh sekcije, ki gostujejo
pri Energetski zbornici Slovenije (EZS).

Učinki dela sekcije
-

-

Delo sekcije je spodbudila uporabo harmoniziranega modela vlog ebIX/ENTSO-E/EFET v
projektih namenjenih razvoju elektronske izmenjave agregiranih in obračunskih
podatkov pri Javni agenciji RS za energijo, SODO in Borzen, predvsem na področjih:
o bilančni obračun in poravnava,
o menjava dobavitelja,
o obračun omrežnine.
Uporaba modelov ebIX BRS in BIM v tekočih ali planiranih projektih s pozitivnimi vplivi
na informacijske sisteme ostalih akterjev predvsem na področju:
1

-

o bilančni obračun (Borzen),
o izmenjava merilnih podatkov (SODO)in
o menjava dobavitelja (SODO/EDP).
Uporaba standardiziranih identifikatorjev produktov (AGEN-RS, ELES).

Članstvo
-

Število članov sekcije je v letu 2011 naraslo iz 10 članov (9 (aktivni člani)/1
(opazovalci)) na 17 članov (12/5).

Finance
-

V okviru delovanja sekcije so v letu 2011 nastali naslednji stroški:
o organizacija in izvedba dogodka »ebIX Forum«: 1293,00 EUR;
o ostali stroški: 0,00 EUR.

Prepoznavnost sekcije
-

-

Objavljene publikacije:
o članki na CIGRE/CIRED,
o članki v Naš Stik.
Sodelovanje na konferencah/okroglih mizah:
o PIES 2011.
Drugo:
o vloga sekcije izpostavljena v vmesnih osnutkih predlogov NEP.
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