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Z letom 2014 se je zaključilo četrto leto delovanja Sekcije IPET. V tem letu je sekcija
nadaljevala s strokovno diskusijo o implementaciji procesov izmenjave podatkov v ključnih
procesih na trgu z električno energijo, aktivnostmi na področju nove zakonodaje in
sodelovanjem z mednarodnimi organizacijami.
Sodelovanje z mednarodnimi organizacijami
Predstavniki sekcije so aktivno sodelovali v delovnih telesih ebIX (ETC, CuS in EMD), prav
tako je bila zelo dejavna v Forumu ebIX, saj je predsednik sekcije g. David Batič nastopal v
vlogi sopredsedujočega ebIX.
Sekcija je nadaljevala s sodelovanjem s SIST TC/PSE »Procesni sistemi v energetiki«, ki je
zrcalni odbor IEC in CENELEC TC57 »Power systems management and associated
information exchange« pri SIST.
Področje zakonodaje
Sekcija je bila aktivna tudi na področju zakonodaje, saj je že v letu 2013 s predlogi aktivno
sodelovala pri pripravi novega energetskega zakona, ki je bil marca 2014 stopil v veljavo in
vsebuje določila o izmenjavi podatkov med udeleženci na trgu z električno energijo in
zemeljskim plinom, ki so bila oblikovana tudi na podlagi predlogov predlaganih s strani
sekcije.
Sprejem novega EZ-1 zahteva pripravo vrsto novih podzakonskih predpisov in aktov, kot so
Pravila za delovanje trga z elektriko, SONDO, več aktov Agencije za energijo idr. Sekcija je
bila zato v letu 2014 aktivno vključena v obravnavo odprtih zadev, ki jih je treba rešiti zaradi
novosti v zakonu. V okviru ad-hoc delovnih skupin v katero so bili vključeni tudi vsi dobavitelji
elektrike, je bila obravnavana vrsta vprašanj povezanih s pripravo obračunskih podatkov, kot
so priprava obračunskih podatkov ob menjavi dobavitelja med mesecem, razvrščanje
odjemalcev v merjeni in nemerjeni odjem, metodologija nadomeščanja izpadlih meritev,
način pošiljanja ugovorov na bilančni obračun in metodologija analitičnega postopka za
izračun nemerjenega odjema. Dogovori in sklepi iz delovne skupine so nato vplivali na
pripravo osnutka pravil za delovanje trga z elektriko in bodo vplivali tudi na vsebino osnutka
SONDO v prihodnje. Sekcija je obravnavala tudi problematiko spremembe zakonodaje na
področju menjave dobavitelja, ki po novem zahteva menjavo dobavitelja v 21. dneh.
Pilotni projekti
Pilotni projekt elektronske izmenjave podatkov za bilančni obračun, ki se je v letu 2013
izvajal pri Borzenu, v sodelovanju z ELES in Elektro Ljubljana ter SODO, se je iz
distribucijskega območja Elektra Ljubljane, razširil na vsa območja distribucijskega omrežja.
Na enotnem informacijskem sistemu eIS pri Informatiki d.d. je bila implementirana
predlagana rešitev poslovnega procesa z uporabo odprtega standarda ebIX. Projekt ima
zametke v sodelovanju akterjev pri sekciji IPET, uspeh je zagotovilo tesno sodelovanje
sekcije z ebIX ETC in uporaba odprtega standarda ebIX, prav tako pa je sodelovanje v
sekciji spodbudil akterje k dokončanju projekta in implementaciji predlaganih rešitev iz
pilotnega projekta na vseh področjih distribucijskega omrežja. S tem se bo lahko po testnem
obdobju, prešlo na uporabo elektronske izmenjave podatkov za namene bilančnega
obračuna med operaterjem trga, ELES in SODO (v njegovem imenu distribucijska podjetja).
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Trg zemeljskega plina
Sekcija je izvajala tudi načrtovane aktivnosti v zvezi s spodbujanjem deležnikov na trgu z
zemeljskim plinom za vključitev v sekcijo oziroma z informiranjem le-teh o dobrih praksah
implementacije učinkovitih procesov elektronske izmenjave podatkov na trgu z električno
energijo.
Sekcija je s svojimi predlogi spodbudila tudi ebIX, da je svoje resurse namenil temu področju.
V letu 2014 je tako ebIX začel izvajati projekt za prilagoditev standardov plinskemu trgu, tako
da bi bilo moč odprte standarde ebIX uporabiti tudi za izmenjavo podatkov pri distribuciji
plina. Vzpostavljeno sodelovanje z akterji na plinskem trgu in predstavljeni izzivi na tem
področju nakazuje prihodnje aktivno delovanje sekcije na področju plinskega trga.
Drugo
Poleg obravnavanih področij, predstavljenih zgoraj je sekcija obravnavala odprta vprašanja
avtomatizirane izmenjave podatkov v projektih pri Javni agenciji RS za energijo (izmenjava
podatkov za obračun omrežnine, izmenjava podatkov o proizvodnji iz OVE/SPTE, registracija
udeležencev na trgu z energijo – REMIT) ter pri SODO d.o.o. in Informatiki d.d. (uvajanje
novega Perun eIS).
Sekcija se je odzvala tudi na javno posvetovanje Sveta evropskih energetskih regulatorjev
CEER in poslala svoje odgovore na vprašalnik o upravljanju s podatki na maloprodajnem
trgu.
Ob koncu leta je bilo izvoljeno novo predsedstvo za obdobje dveh let 2015 in 2016. Za
predsednika sekcije IPET je bil izvoljen g. Andraž Šavli, predstavnik Borzen d.o.o.,
podpredsednik sekcije pa je posta dosedanji predsednik sekcije g. David Batič, predstavnik
Agencije za energijo.
Članstvo
Število članov sekcije je ostalo vse leto nespremenjeno. Sekcija je imela 17 članov, 12
aktivnih in 5 članov opazovalcev.
Finance
V okviru delovanja sekcije so v letu 2014 nastali naslednji stroški, ki se enakovredno
porazdelijo med aktivne člane sekcije:



članarina v ebIX: 26.000,00 EUR (redna članarina 30.000,00 EUR je bila znižana za
vračilo dela članarine za leto 2013 v višini 4.000,00 EUR);
ostali stroški: 0,00 EUR.
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